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Introduction: The curriculum is one of the most important elements of a society's 

education system. The purpose of this study was to determine the degree of 

compliance of the undergraduate laboratory sciences curriculum with the job 

needs of the field based on responsive education. 

Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 54 final-year 

students and 150 employees working in the last ten years by census method in 

1399. Data has been gathered by a researcher-made questionnaire consisted of 

three sections: demographic information, a survey on the applicability of courses, 

and overall satisfaction with the curriculum. The content validity index of the 

questionnaire was 0.75 and the reliability of the questionnaire was α = 0.88. Data 

were analyzed using descriptive statistics and independent t-test using SPSS 

software version 23. 

Results: The hematology (1) and (2) had the maximum amount of application 

from the student's viewpoint with 51.9% and 59.3% and from the employees' 

viewpoint with 61.4% and 62.4%, respectively; and the seminar course had the 

least application from the perspective of students (55.6%) and employees 

(56.8%). Among the basic courses, the general biochemistry course had the most 

application from the perspective of students and employees with 33.4% and 

36.4%, respectively, and the vital physics course had the least application in job 

tasks with 63% and 53%, respectively. 
Conclusion: The results showed some specific and basic courses had little 

adaptation with job needs; therefore, it is necessary to revise the curriculum to 

adapt the lessons based on responsive education. 
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علوم آزمایشگاهی با مهارت  یرشته یکارشناس کولومیانطباق کور زانیم یبررس
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 نی. هدف از اشودیجامعه شناخته م کی یعناصر نظام آموزش نیتراز مهم یکی( کولومی)کور یبرنامه درس مه:مقد

 یرشته بر مبنا نیا یشغل یازهایعلوم آزمایشگاهی با ن یرشته یکارشناس کولومیانطباق کور زانیم نییمطالعه، تع

 .آموزش پاسخگو بود

شاغل در ده  یکارشناس لیفارغ التحص 150ترم آخر و  انیر از دانشجونف 54 یبر رو یمطالعه مقطع نیا روش كار:

ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل سه بخش انجام شد. داده 1399در سال  یبه روش سرشمار ریسال اخ

 یاز برنامه درس یکل تیزان رضایبودن دروس، و م یکاربرد زانیدر خصوص م ینظرسنج ک،یاطالعات دموگراف

ها با استفاده از آمار شد. داده نییتع α=88/0پرسشنامه  ییایو پا 75/0پرسشنامه  یی. شاخص روامع آوری گردیدج

 .شدند لیتحل هیتجز 23نسخه  SPSSافزار نرم قیمستقل از طر یو ت یفیتوص

درصد  3/59و 9/51با  بی( به ترت2)یشناس( و خون1)یشناسبه دروس خون یکاربرد دروس اختصاص نیشتریب نتايج:

 انیدانشجو دگاهیاز د ناریدرس سم یکاربرد برا نیو کمتر نیشاغل دیدرصد از د 4/62و  4/61و  انیدانشجو دیاز د

 یمیوشیب نیو شاغل انیدانشجو دگاهیاز د زین هی( اختصاص داشت. در مورد دروس پا%8/56) نی( و شاغل6/55%)

درصد کم  53و  63با  بیبه ترت یاتیح کیزیربرد و درس فکا نیشتریدرصد ب 4/36و  4/33با  بیبه ترت یعموم

 .بود یشغل فیدروس در انجام وظا نیکاربردتر

اند؛ لذا داشته یشغل یازهایرا با ن یو پایه انطباق کم یدروس اختصاص یطبق نتایج این تحقیق برخ گيري:نتيجه

 .وری استآموزش پاسخگو، ضر یدر جهت انطباق دروس بر مبنا کولومیبازنگری کور

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Rafieemehr H, Rostami moez M, Assessing of the degree of compliance of the undergraduate laboratory sciences curriculum 

with the job skills based on responsive education in Hamadan University of Medical Sciences in 1399. Horizon of Medical 

Education Development. 2022;13(2):15-26 
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  مقدمه

 یعلوم پزشک یهااز شاخه یکی یشگاهیعلوم آزما

. امروزه ردیگیار مقر یراپزشکیپ یهابوده و در گروه رشته

 Medicalبا عنوان گرید یرشته در کشورها نیا

Laboratory Sciences  ایو ClinicalLaboratory 

Sciences رشته علوم  النیالتحصوجود دارد. فارغ

درمان و  ،یماریب صیتشخ نچو ییهانهیدر زم یشگاهیآزما

. پردازندینقش م یفایحفظ سالمت افراد جامعه به ا

 زیبا آنال کنندیم لیرشته تحص نیکه در ا یانیدانشجو

 توانندیبدن م یکیولوژیب یهاخون و نمونه یشگاهیآزما

 (.1-3کنند ) یاری یماریب صیپزشک را در تشخ

 نیترعنوان مهم( همواره بهکولومی)کور یدرس برنامه

 قاتیو تحق شودیجامعه شناخته م کی یعنصر نظام آموزش

(. انجام 4-7)دهدیود اختصاص مرا به خ یانسبتاً گسترده

هر رشته را در  نیمتخصص نهیزم نیمتعدد در ا قاتیتحق

مختلف  یهاروش یابیو ارز یبرنامه درس یطراح

آموزش را  تیفیتا بتوانند ک کندیم یاری یرسد یزیربرنامه

 یشگاهیرشته علوم آزما کولومی(. کور8-11بخشند) ءارتقا

واحد است  130شامل  تهوسیپ یدر مقطع کارشناس رانیدر ا

 یو درمان یدر مراکز آموزش یواحد به کارآموز 16که 

 اریمطالعه انجام شده توسط بخت کی(. در 1اختصاص دارد)

انطباق برنامه آموزشی دوره کارشناسی  زانو همکاران، می

ای در دانشگاه علوم حرفهرشته بهداشت عمومی با نیازهای 

شده متوسط گزارشدر حد  1395پزشکی لرستان در سال 

و همکاران با هدف  انینور محمد یمطالعه(. در 12است)

بررسی نظرات پرسنل رشته علوم آزمایشگاهی وابسته به 

 زانیم نیشتریب 1389سال  شهرکرد در شکیدانشگاه علوم پز

 74) یعمل یکاربرد )انطباق( مربوط به درس هماتولوژ

 زانیم نیدرصد( و کمتر 71) یشناسیدرصد( و باکتر

درصد و  29با  یعمل یشناسبیکاربرد مربوط به درس آس

گزارش شده  هیکاربرد مربوط به دروس پا زانیم نیکمتر

رشته در  نیا یوزشآم کولومی(. هرچند کور13است)

کشور مطرح و  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

به اهداف  دنیو رس قیدق یاست؛ اما اجرا شده بیتصو

قرار دارد. بعد از  یعوامل مختلف ریأثتحت ت شدهنییتع

رشته علوم آزمایشگاهی  یدر برنامه درس یبازنگر نیآخر

ارزشیابی از برنامه مذکور صورت  گونهچیه 1386در سال 

مسئله باعث شده است نقاط ضعف و  نینگرفته است و ا

از عوامل مؤثر در  یکیلذا  آن ناشناخته بماند. یقوت احتمال

برنامه  رامونیپ ینظرسنج ،یآموزش یهاارزشیابی برنامه

 نیو شاغل انیدانشجو یشغل یازهایاز ن یو آگاه یدرس

 (.14و15مرتبط است )

روبرو هست.  یادیرشته با مشکالت ز نیا کولومیکور

وزارت بهداشت درمان و آموزش  استیبا توجه به س

در  یآموزش یهابرنامه نیدر بازنگری و تدو یپزشک

آموزش پاسخگو در نظام سالمت و  یسازنهیراستای نهاد

 رانیدر ا کهنیجامعه؛ و با توجه به ا ازهاییبه ن یگوئپاسخ

تطابق  زانیدر مورد م یمحدود تتاکنون مطالعا

آن  نیشاغل یواقع ازیبا ن یشگاهیعلوم آزما کولومیکور

 زانیم نییمطالعه تع نی(. لذا هدف ا13شده است) انجام

علوم آزمایشگاهی با  یرشته یکارشناس کولومیانطباق کور

آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم  یبر مبنا یمهارت شغل

 .ودب 1399همدان در سال  یپزشک

 

 روش كار

از نوع  یلیتحل -یفیتوص یاحاضر، مطالعه یمطالعه

انطباق  زانیم یهدف بررس با 1399است که در سال  یمقطع

با  یشگاهیرشته علوم آزما یدروه کارشناس یبرنامه درس

ترم  انیو دانشجو نیشاغل دگاهیرشته از د نیا یشغل یازهاین
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 انیو دانشجو نیپژوهش شاغل آخر انجام شد. جامعه مورد

رشته بودند که با توجه به محدود بودن جامعه  نیا خرترم آ

وارد مطالعه  یصورت سرشمار پژوهش، افراد به مورد

اند ر بودهنف 204تعداد  هیمطالعه اول مورد تیاند. جمعشده

علوم  یترم آخر کارشناس انینفر از دانشجو 54که شامل 

علوم  النیالتحصنفر از فارغ 150و  یشگاهیآزما

بوده و در  یمدرک کارشناس یکه دارا غلشا یشگاهیآزما

 اند، بودند.شده جذب بازار کار ریده سال اخ

ها با استفاده از پرسشنامه محقق داده یگردآور ابزار

بود. بخش  شدهلیپرسشنامه از سه بخش تشک نیا ساخته بود.

 ت،یافراد شامل جنس کیاول مربوط به اطالعات دموگراف

در  ینوع استخدام و سابقه کار بود. بخش دوم نظرسنج

دروس  یآموزش یبودن محتوا یکاربرد زانیخصوص م

 2) یسؤال( و کارآموز24) یسؤال(، اختصاص 12)هیپا

بر  یشغل یازهایرتخانه با نوزا یهاسؤال( بر اساس سرفصل

(، 4) ادی(، ز5) ادیز اریاز بس ییتاپنج کرتیل فیاساس ط

( بود. بخش سه شامل 1کم ) اری( و بس2(، کم )3متوسط )

 یافراد از محتوا تیرضا زانیسؤال در خصوص م کی

 فیبا استفاده از ط یشگاهیآزمارشته علوم  یبرنامه درس

(، 3(، متوسط )4) ادی، ز(5) ادیز اریاز بس ییتاپنج کرتیل

هر بعد نمرات به صورت  ی( بود. برا1کم ) اری( و بس2کم )

 5تا  1 نیب راتییتغ فیط نیمحاسبه شدند بنابرا نیانگیم

نقاط  انیدو سؤال باز شامل ب زیپرسشنامه ن انیاست. در پا

هم در  یو سؤال بعد یفعل یدرس امهقوت و ضعف برن

 دهیپرس یشدن برنامه درسبهتر  یبرا شنهادیخصوص ارائه پ

محتوا پرسشنامه موردنظر از پانل  ییروا دیتائ یشد. برا

رشته علوم  یعلمئتیه ینفر اعضا 12شامل  نیمتخصص

شده است و مقدار شاخص نسبت استفاده یشگاهیآزما

 دییشده است. جهت تأ همحاسب 75/0(CVR)محتوا  ییروا

ور در پرسشنامه مذک یسنجش مقدمات کیدر  زین ییایپا

شده است و  قرار داده نیو شاغل انینفر از دانشجو 30 اریاخت

کرونباخ محاسبه شده است که برابر با  یآلفا بیسپس ضر

 قابل قبول پرسشنامه مذکور است. ییایپا انگریبود که ب 88/0

اخالق  تهیمطالعه پس از کسب مجوز از کم نیا

همدان )کد اخالق  یدانشگاه علوم پزشک

IR.UMSHA.REC.1398.1011 .انجام شده است )

بوده و  نامیها بپرسشنامه هیکل ،ینکات اخالق تیرعا یبرا

کامل  ارین اختآ لیعدم تکم ای لیکنندگان در تکمشرکت

و  لیمیا قیاز طر ای یصورت حضورها بهداشتند. پرسشنامه

کنندگان فرستاده و در صورت شرکت یبرا یمجاز یفضا

ها با گرفته شد. داده یادآوری یتماس برا بار کی ازین

ف راانح ن،یانگی)تعداد، درصد، م یفیاستفاده از آمار توص

 یلیتحل جدول و نمودار( و آزمون نان،یفاصله اطم ار،یمع

 هیجزت 23 سخهن SPSSافزار نرم قیمستقل( از طر ی)ت

ه درصد در نظر گرفته شد 5 یداریشدند )سطح معن لیتحل

 .است(

 

 نتايج:

پرسشنامه عودت  186 یپرسشنامه ارسال 204از تعداد 

به دانشجو  یپرسشنامه ارسال 54تعداد  نیداده شد که از ا

به  یپرسشنامه ارسال 132درصد( و  100 یی)نرخ پاسخگو

 186درصد( بود. از مجموع  88 یی)نرخ پاسخگو نیشاغل

نفر  78درصد( زن و  58نفر ) 108کننده در مطالعه، شرکت

 26دانشجو حاضر در مطالعه،  54دند. از ( مرد بوددرص 42)

 132درصد( مرد و از  9/51نفر ) 28درصد( زن و  1/48نفر )

 50درصد( زن و  1/62نفر ) 82فرد شاغل حاضر در مطالعه، 

 نیشاغل نیاز ب نیاند. همچن( مرد بوده9/37نفر )

 یدرصد( استخدام رسم 9/87نفر ) 116کننده تعداد شرکت

نظر  موجود از نیاز تعداد شاغل نیا بودند. عالوه بر یمانیپدرصد(  3نفر ) 4و  یطرح یروید( ندرص 1/9نفر ) 12و 
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از هشت سال،  شیدرصد( ب 4/39نفر ) 52سابقه کار تعداد 

درصد(  7/16نفر ) 22سال،  8 -5 نیدرصد( ب 8/31نفر ) 42

سال سابقه  2-1 نیدرصد( ب 1/12نفر ) 16سال و  5-3 نیب

 .دکار داشتن

کننده از مجموع شرکت انیدانشجو دگاهید از

 ،یشگاهیرشته علوم آزما یاختصاص یدرس یواحدها

دو  شناسیخون و( 48/4 ± 57/0) کی یشناسدروس خون

  (2 ± 19/1) مناریو درس س نپرکاربردتری( 52/4 ± 64/0)

 یاحرفه فیدر انجام وظا یلیدروس تحص نکاربردتری کم

 یمیوشیدرس ب ه،یاپروس د نی(. از ب1اند )جدول بوده

 یاتیح کیزیو درس ف نپرکاربردتری( 4 ±0 /82) یعموم

در  یلیدروس دوره تحص نکاربردتری کم( 44/1 ± 63/0)

 (.2اند)جدول ها بودهآن یاحرفه فیانجام وظا

 یدرس یکننده از مجموع واحدهاشرکت نیشاغل دگاهید از

 یشناسدروس خون ،یشگاهیرشته علوم آزما یاختصاص

( 58/4 ± 57/0دو ) شناسیخون و( 53/4 ± 65/0) کی

 کم( 79/1 ± 2/1) مناریو درس س نپرکاربردتری

 یاحرفه فیدر انجام وظا یلیدروس تحص نکاربردتری

 یمیوشیدرس ب ه،یدروس پا نی(. از ب1اند)جدول بوده

 یاتیح کیزیو درس ف نپرکاربردتری( 1/4 ± 82/0)یعموم

در  یلیدروس دوره تحص نریکاربردت کم( 56/1 ± 66/0)

 (.2اند)جدول ها بودهآن یشغل یاجرا

 یهابودن دوره یکاربرد زانیدر مورد م نیهمچن

در عرصه دو، گروه  یو کارآموز کیدر عرصه  یکارآموز

( 61/3 ± 19/1) کیدر عرصه  یدرس کارآموز انیدانشجو

( 92/2 ± 35/2در عرصه دو ) کارآموزی درس به نسبت را

درس  زین نیاند. شاغلپرکاربردتر دانسته یارک طهحی در

 درس به نسبت( 26/3 ± 72/1) کیدر عرصه  یکارآموز

 شغل در( 82/2 ± 25/2در عرصه دو ) کارآموزی

 (.3اند)جدول اظهار داشته ترکاربردی

 نیو شاغل انیجودر دو گروه دانش یشغل فیوظا یدر اجرا یشگاهیرشته علوم آزما یکاربرد دروس اختصاص زانیم :1جدول 

 نام درس
 شاغلین دانشجویان

 میانگین  ± نحراف معیار ا میانگین  ± نحراف معیار ا
6/۴  ۳۰/۴ ± ۰/ ۷2 بیوشیمی پزشکی  9۷/۰ ±  

22/۴ شناسی عمومیمیکروب  ۸۴/۰ ±  ۰9/۴  9۴/۰ ±  

96/۳ ها()کرم1شناسی انگل  ۰5/1 ±  ۷9/۳  ۰۸/1 ±  

۳۷/۴ شناسی پزشکیایمنی  6۸/۰ ±  ۰9/۴  ۸9/۰ ±  

96/۳ شناسی پزشکیویروس  1 ±  9۸/۳  91/۰ ±  

96/۳ یاخته و حشره()تک2شناسی انگل  9۳/۰ ±  91/۳  9۷/۰ ±  

9۳/2 شناسی عمومیآسیب  95/۰ ±  ۰9/۳  ۰6/1 ±  

11/۴ 2بیوشیمی پزشکی   ۰۸/1 ±  11/۴  ۰6/1 ±  

96/2 فارماکولوژی  1 ±  15/۳  ۰2/1 ±  

11/۳ شناسیسم  92/۰ ±  9۸/2  ۰2/1 ±  

52/۳ متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی  2۷/1 ±  ۴۸/۳  ۴۴/1 ±  

۷۴/۳ اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه  22/1 ±  ۷9/۳  1۸/1 ±  
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۴۸/۴ 1شناسی خون  5۷/۰ ±  5۳/۴  65/۰ ±  

۷۴/۳ اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی  1۸/1 ±  ۴2/۳  ۳1/1 ±  

۳۳/۴ ایمونوهماتولوژی  ۷۸/۰ ±  ۸2/۳  19/1 ±  

۳۷/۴ ورمون شناسیه  ۷۳/۰ ±  6۸/۳  29/1 ±  

۸1/۳ شناسی پزشکیقارچ  ۸۷/۰ ±  ۴1/۳  1۷/1 ±  

52/۴ 2شناسی خون  6۴/۰ ±  5۸/۴  5۷/۰ ±  

6۷/۳ اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه  ۳2/1 ±  ۷5/۳  22/1 ±  

19/۴ های بالینیهای کنترل کیفی در آزمایشگاهروش  1۰/1 ±  ۷۴/۳  ۴1/1 ±  

22/۴ یباکتر شناسی پزشک  1 ±  9۸/۳  29/1 ±  

56/۳ های پزشکیآشنایی با بیماری  69/۰ ±  5۳/۳  12/1 ±  

۴1/۳ ژنتیک پزشکی  1۴/1 ±  65/2  55/1 ±  

± 19/۰1 2 سمینار  ۷۷/1  ۰۳/1 ±  

 
 نیو شاغل انیدر دو گروه دانشجو یشغل فیوظا یدر اجرا یشگاهیرشته علوم آزما هیکاربرد دروس پا زانیم :2جدول 

 شاغلین نشجویاندا نام درس
 میانگین  ± نحراف معیار ا میانگین  ± نحراف معیار ا

۷۰/1 آمار حیاتی  9۴/۰ ±  1۷/2  ۰۷/1 ±  

± 19/1 ۳ کامپیوتر  ۰5/۳  ۰۸/1 ±  

66/2 روانشناسی عمومی  ۰۳/1 ±  ۷۷/2  ۰۳/1 ±  

۰۷/2 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی  ۰9/1 ±  56/2  11/1 ±  

51/2 شناسیبافت  ۰۷/1 ±  59/2  12/1 ±  

۴۴/1 فیزیک حیاتی  6۳/۰ ±  56/1  66/۰ ±  

11/۳ فیزیولوژی  1 ±  ۳۰/۳  96/۰ ±  

۸۸/2 آناتومی  ۷9/۰ ±  1۴/۳  9۴/۰ ±  

29/۳ شناسی سلولی و مولکولیزیست  ۳6/1 ±  ۳5/۳  ۳6/1 ±  

± ۸2/۰ ۴ بیوشیمی عمومی  ۰6/۴  ۸2/۰ ±  

۷۴/2 شیمی عمومی  ۰1/1 ±  ۰۳/۳  1۷/1 ±  

۴۸/1 فیزیک عمومی  69/۰ ±  ۸6/1  1۴/1 ±  
 

 نیو شاغل انیدر دو گروه دانشجو یشغل فیوظا یدر اجرا یشگاهیرشته علوم آزما یکارآموز یهاکاربرد دوره زانیم :3جدول 
 شاغلین دانشجویان نام درس

 میانگین  ± نحراف معیار ا میانگین  ± نحراف معیار ا
62/۳ 1 کارآموزی در عرصه  19/1 ±  26/۳  ۷2/1 ±  

929/2 2 در عرصه کارآموزی  ۳6/2 ±  ۸2/2  25/2 ±  
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انطباق دروس  زانیم نیانگیم دهدینشان م جینتا

دو  دگاهیاز د یشغل یازهایبا ن یشگاهیعلوم آزما یتخصص

ندارد  یداریتفاوت معن نیو شاغل انیگروه دانشجو

(759/0Pهمچن .)=دو  نیا دگاهیدر د یداریتفاوت معن نی

 یازهایبا ن یدوره کارآموزانطباق  زانیگروه در مورد م

 زانیم نیانگی=(؛ اما در مورد م586/0Pنشد ) دهید یشغل

نظرات  نیب یشغل یازهایرشته با ن نیا هیانطباق دروس پا

وجود دارد  یداریتفاوت معن نیو شاغل انیدانشجو

(035/0P.)= 

 در شرکت کنندگان پژوهش یشغل یازهاینبا  یشگاهیرشته علوم آزما یکارشناس کولومیانطباق کور زانیم سهیمقا :4جدول 

 متغیر

 های مورد بررسیگروه

 شاغلین دانشجویان (pمقدار احتمال )

 میانگین  ± نحراف معیار ا میانگین  ± نحراف معیار ا
9۳/۳۰ دروس اختصاصی  ۷۰/6 ±  ۳۴/۴۳  ۸ ±  ۷59/۰ 

۴۴/91 دروس پایه  1۳/11 ±  ۰5/92  12/11 ±  ۰۳5/۰ 

5۴/6 دوره کارآموزی  ۸۸/2 ±  2۴ ۴۴/۳ ±  5۸6/۰ 

 

افراد حاضر در  یکل تیرضا زانیدر پژوهش حاضر م

 زین یبودن برنامه درس یکاربرد زانیمطالعه در ارتباط با م

 دگاهیاز د یکل تیرضا زانینشان داد که م جیشد. نتا یبررس

±  85/0) نیشاغل دگاهدی از و (6۷/2 ± ۸2/۰) انیدانشجو

دو گروه  نیا دگاهید زنیب یدارمعنی تفاوت و است( 14/3

وجود دارد  یاز برنامه درس یکل تیرضا رددر مو

(001/0P.)= درصد و در  8/14حاضر  انیدانشجو نیب در

 یلیخ تیرضا یفعل یدرصد از برنامه درس 7/28 نیشاغل نیب

در  نیحاضر یکل تیرضا زانیاند. مرا داشته ادیو ز ادیز

 (1مطالعه در حد متوسط است )نمودار 

 نیو شاغل انیدانشجو دگاهیاز د یاز برنامه درس تیرضا زانیم یدرصد فراوان :1نمودار 
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کنندگان در پاسخ به سؤاالت نقاط شرکت نیهمچن

 یشنهادیپ کهیو درصورت دیکن انیضعف و قوت برنامه را ب

ن زمان : کم بوددیسیرا بنو دیدار یبهبود برنامه درس یبرا

 ادیتعداد ز ها،یکارآموز رهنگامیشروع د ،یکارآموز

بدون داشتن  ناریواحدها در هر ترم و ارائه واحد سم

عنوان  را به قیاطالعات و روش تحق یاز فناور یانهیزمشیپ

 یشگاهیعلوم آزما یکارشناس ینقاط ضعف برنامه درس

ن کنندگاشرکت یهاشنهادیعالوه پاعالم نموده بودند. به

 یشگاهیعلوم آزما یکارشناس یارتقاء برنامه درس یبرا

ارائه واحد  تر،نییپا یهااز ترم یشامل ورود به کارآموز

 یعمل یواحدها شیافزا ،یشگاهیآزما زاتیجهت یدارنگه

 یهابر روش دیتأک ،یروز شدن مطالب درس به ،یو کاربرد

 یشگاهیآزما زاتیتجه یروزرسان به ،یشگاهیآزما دیجد

اعتبار  نیو در نظر گرفتن تأم یراپزشکیپ یهاانشکدهد

و آموزش  یفیکنترل ک یعمل یهاکالس یمناسب، برگزار

مانند  یمولکول صیتشخ دیجد یهاکیتکن

(Polymerase Chain Reaction) PCR کاهش ،

 ،یو کارآموز یعمل یواحدها شیو افزا یتئور یواحدها

م علو یکارشناس یبرنامه درس یضرورت بازنگر

و ارائه  یپزشک کیژنت یواحد درس شیافزا ،یشگاهیآزما

 .بود یمنظور تجربه کار گروهبه انیدانشجو یپروژه برا

 

 گيرينتيجهو  بحث

 انطباق میزان میانگینحاضر نشان داد که  یمطالعه جینتا

 و دوره کارآموزی با آزمایشگاهی علوم تخصصی دروس

 شاغلین و یاندانشجو گروه دو دیدگاه از شغلی نیازهای

 دروس انطباق میزان میانگین اما نداشت. داریمعنی تفاوت

 و دانشجویان نظرات بین شغلی نیازهای با رشته این پایه

حاضر  یمطالعهدر  داشت. وجود داریمعنی تفاوت شاغلین

کاربرد در شغل را واحد  زانیم نیشتریب هیاز دروس پا

شغل را واحد  کاربرد در زانیم نیو کمتر یعموم یمیوشیب

 زانیم نیشتریب یداشتند و از دروس اختصاص یاتیح کیزیف

 زانیم نیو کمتر یخون شناس یکاربرد در شغل را واحدها

 شرکتداشتند. اکثر افراد  ناریکاربرد در شغل را درس سم

را در شغل  1در عرصه  یکننده کاربرد واحد کارآموز

م نمودند. اعال 2در عرصه  یاز کاربرد واحد کارآموز شتریب

 النیالتحص( فارغ13و همکاران ) انیدر مطالعه نورمحمد

 یکاربرد را به دروس هماتولوژ نیشتریب یشگاهیعلوم آزما

 ربرداختصاص داده بودند و کا یعمل یشناسیو باکتر یعمل

 طیدر مح یو تئور یعمل یشناسبیآس یرا برا یاندک اریبس

 لیدل نیبه ا موضوع ممکن است نیکار اعالم نمودند که ا

 یشگاهیو خدمات آزما ینظر یهایریادگی نیباشد که ب

 همسو باالزم وجود ندارد. در مطالعه حاضر  یهماهنگ

 نیشتریکنندگان در طرح باکثر شرکت انیدمطالعه نور محمّ

 کی یشناسخون یبه واحدها یرا از دروس تخصص کاربرد

وص و همکاران در خص ی(. باغان13و دو اختصاص دادند)

و  یکارشناس یهادوره یبرنامه درس یمحتوا یاثربخش

آنان  یشغل یازهایکشور در ن یهاارشد دانشگاه یکارشناس

مشخص نمود که درس  کیزیف یدر مورد برنامه درس

 زیمطالعه حاضر ن و (16را نداشته) مالز یاثربخش کیزیف

 هیاز دروس پا تیرضا زانیم نینشان داد که کمتر

مرتبط است.  کیزیبه واحد ف یشگاهیماعلوم آز یکارشناس

 یپاسخگو توانندیها نمدوره نیا یدرس یلذا محتوا

 ،یطب صیتشخ یهاشگاهیروزافزون به خدمات آزما یازهاین

 زایماریها و کشف عوامل بو دستگاه هاکیمدرن شدن تکن

دروس جهت  نیا یبازنگر رسدیدر جامعه باشد. به نظر م

 یالزم و ضرور یها امردن آنروز ششدن و به یکاربرد

 است.



 ۱۳۹۹سال  مدان دره یآموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشک یبر مبنا یعلوم آزمایشگاهی با مهارت شغل یرشته  یکارشناس کولومیانطباق کور زانیم یبررس
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مطالعه  کیدر  1394و همکاران در سال  انینباتچ

م علو یرشته کارشناس یبرنامه درس یقیبا روش تطب یمرور

و چند کشور جهان نشان داد که  رانیدر ا یشگاهیآزما

 در یشگاهیعلوم آزما یکارشناس یدوره درس یبرنامه درس

ه ب شترید؛ اما توجه بجهان تطابق دار یبا کشورها رانیا

در  تواندیم یکارشناس یهاو پروژه یآموزکار یواحدها

ر د(. 17مؤثر باشد) اریرشته بس نیآموزش ا تیفیبهبود ک

 یضکننده متقااز افراد شرکت یمیاز ن شیب زیمطالعه حاضر ن

 یدوره کارشناس یبرا 2در عرصه  یواحد کارآموز شیافزا

کنندگان درصد شرکت 86 بودند. بعالوه یشگاهیعلوم آزما

ه ب را یقاتیو پروژه تحق قیاضافه کردن واحد روش تحق زین

 دانستندیالزم م یشگاهیعلوم آزما یکارشناس هیدروس پا

افه (. اض17و همکاران بود) انیراستا بامطالعه نباتچکه هم

به  ینیبال یهاشگاهیدر آزما یفیکردن واحد روش کنترل ک

از  زین یشگاهیلوم آزماع یکارشناس یدروس اختصاص

رشته بود که در حال حاضر در  نیا یشغل یازهاین

 عیسر راتییرشته وجود ندارد و با توجه به تغ کولومیکور

روند  رسدیبه نظر م یشگاهیآزما یهاو روش یفنّاور

کند بوده است و متناسب با  کولومیکور یبازنگر

 نشده است. روز انجام یهاشرفتیپ

و دو با  کی یر کل انطباق کارآموزمطالعه د نیا در

 النیو فارغ التحص انیدانشجو دگاهیاز د یشغل یازهاین

 کی یاگر چه کاربرد کارآموز .درصد بود 50کمتر از 

دو اعالم شد اما در کل کاربرد  یاز کارآموز شیب

کمتر از نصف مورد انتظار  یشغل یازهایها در نیکارآموز

 سهیران در خصوص مقازاده و همکاصغراست. در مطالعه ا

 یمقطع کارشناس یشگاهیرشته علوم آزما یبرنامه درس

 یهابا دانشگاه رانیا یعلوم پزشک یهادر دانشگاه وستهیپ

از ضعف عمده در  یحاک جیدانشگاه برتر، نتا 17 ایبرتر دن

و کم بودن تعداد  انیدر عرصه دانشجو یبرنامه کارآموز

و  یشناسوبکریجمله م از یصدروس اختصا یواحدها

 یعدم وجود واحدها نیبود. همچن یمنوهماتولوژیا

بدن،  عاتیادرار و ما زیرشته مانند آنال نیدر ا یکاربرد

 یصورت واحدها و... به یاخالق پزشک ،یکروسکوپیم

 انیدانشجو یسازکم در آماده اریمجزا و توجه بس یدرس

 اریجهان بس یهانسبت به دانشگاه یرشته به امور پژوهش نیا

کنندگان جهت (. در مطالعه حاضر شرکت18محسوس بود)

 شیو افزا یتئور یورود به بازار کار کاهش واحدها

 زاتیتجه یروزرسانبه ،یو کارآموز یعمل یواحدها

 یهاآموزش روش ،یراپزشکیپ یهادانشکده یشگاهیآزما

PCR ورود به  ،یمولکول صیتشخ یهاکیتکن گریو د

 یعمل یهاو توسعه مهارت ترنییپا یهاترم از یکارآموز

دانستند. از  یالزم و ضرور ترنییپا یهااز ترم انیدانشجو

بتوانند در  رودیانتظار م یلیالتحصبعد از فارغ انیدانشجو

سازمان مربوطه را برآورده  یازهایخود ن یشغل گاهیجا

در جامعه و  دیجد یازهایتوجه به ن نیسازند؛ بنابرا

جامعه  یازهایبرآورده ساختن ن یبرا ازین مورد یهامهارت

منظم  یهایبه بازنگر ازیآموزش پاسخگو ن یدر راستا

 ازین مورد یهااز روش یکیکه  طلبدیرا م یدرس یهابرنامه

خصوصاً آموزش پاسخگو انجام  یهایبازنگر یبرا

 نیآن شغل است؛ بنابرا نفعانینظرات ذ افتیو در یازسنجین

 گذاراناستیس یبرا ییراهگشا اندتویحاضر م همطالع جهینت

 عرصه باشد. نیا

بر  1395و همکاران در سال  اریبخت یمطالعه مقطع در

مالحظه  ینفر از کارآموزان رشته بهداشت عموم 66 یرو

رشته  یدوره کارشناس یانطباق برنامه درس زانیم .شد

 نینظر کارآموزان ا از ،یاحرفه یازهایبا ن یبهداشت عموم

و  اریراستا بامطالعه بخت(. هم12متوسط بود)رشته در حد 

از  یمیاز ن شیب زیدر مطالعه حاضر ن انهمکار
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علوم  یرشته یفعل یکنندگان انطباق برنامه درسشرکت

 آزمایشگاهی را متوسط اعالم نمودند.

 یازسنجیمطالعه حاضر، عدم ن یهاتیمحدود از

در  و گریدر مطالعه د شودیم شنهادیبود. لذا پ یآموزش

در کشور به آن پرداخته شود تا بتوان با  یترسطح گسترده

 یآموزش یازهاین یزیرنامهبر یعال یارائه مستندات به شورا

مقطع را  نیا انیدانشجو یبهتر علم رشد هر چه نهیو زم

 فیرشته بتوانند به وظا نیآموختگان افراهم آورد تا دانش

بهتر عمل  هآموزش پاسخگو هر چ یخود در راستا یاحرفه

در مطالعه حاضر اکثر  نکهیکنند. با توجه به ا

علوم  یرشته یرسانطباق برنامه د زانیکنندگان مشرکت

متوسط گزارش نمودند،  یشغل یازهایآزمایشگاهی را با ن

 تیفیجهت ارتقا ء ک یبرنامه درس یابیو ارز یبازنگر

 یشغل یازهاین نیشدن واحدها و تأم تریآموزش و کاربرد

 .است ینظر الزم و ضرور به

 

 تقدير و تشكر:

که از معاونت  میدانیبر خود الزم م لهیوسنیبد

 نیتأم یهمدان برا یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیتحق

و از مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  یمنابع مال

 یاریطرح ما را  نیا یهمدان که درروند اجرا یپزشک

 یقاتیاین مقاله از طرح تحق. میینما یکردند، سپاسگزار

همـدان با شـماره  یدانشـگاه علـوم پزشـک وبمص

 .شده استاستخراج 9812209679
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