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  چكيده
توانمند  متخصص و ييروهاين تيكشور به ترب ازيعلوم ن نيشدن ا يتخصص و يدگيچيو پ يپزشك ستيگسترش و توسعه علوم ز: مقدمه

اهداف دوره  نييو تع يازسنجيمطالعه حاضر به منظور انجام ن. را به دنبال داشته است طهيح نيمرتبط با ا يها م پژوهشانجا يبرا
  . انجام شد يپزشك ستيز در علوم  پژوهش يآموزش
 يپزشك ستيز متخصص در علوم مرتبط با نظر صاحب دينفر از اسات 10، انجام شد يفيكه با روش ك يازسنجيمطالعه ن در اين: ها روش

آشنا بودند  يپزشك ستيز يها پژوهش كه با يافراد انياز م مند هدفبه صورت گيري  نمونه. ساختارمند قرار گرفتند مهيمورد مصاحبه ن
كاوش به وسيله ي  شيوه از ها دقت و صحت داده نييجهت تع. دياستفاده گرد يفيك يمحتوا ليتحل وشاز ر جينتا ليتحل يبرا. انجام شد

  . ديمورد مطالعه استفاده گرد افراد
 درون مايه 7و  كد 75 منجر به استخراج ها داده ليتحل. اذعان داشتنداي  دوره نيچن يبه ضرورت طراح ها مصاحبه شونده تر بيش: نتايج
 ره و اخذ مدركزمان ارائه دو، رانيفراگ يها يژگيو، محتوا يده سازمان، دوره يمحتوا، اهداف دوره، دوره يضرورت طراح" شامل ياصل

  . ديگرد"
 يمبنا تواند مي كه ديگرد يپزشك ستيز يها پژوهش يدوره آموزش يآموزش يازهايمطالعه انجام شده منجر به استخراج ن: گيري نتيجه

 نيتدو حيصح يبا اصول علمكه  هياطالعات پا نيدوره با وجود چن نيا يرود اجرا مي انتظار. رديقرار گاي  دوره نيچن يبرنامه درس نيتدو
  . باشند گو پاسخ اننفع ذيكه به انتظارات  يبه طور دينما جاديآن ا رانيدر فراگ الزم يها يستگيبتواند شا ،ديگرد
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دانش و اطالعات  شيمانند افزا علوم نياي  توسعه درمان و
كه انجام  شرفتهيپ يها يتكنولوژ جاديازبدن انسان و ا
را  يرمايب خصوص سالمت و دراي  مطالعات گسترده

را برآن داشته كه از  ايدن يعلم تمؤسسا، سازند مي ممكن
سطح سالمت جامعه حداكثر  شيافزا يها برا فرصت نيا

توان به كشف  مي اقدامات نيجمله ا از. استفاده را بكنند
افراد درمعرض  ييشناسا، ها بيماري از يريشگيپ يها راه

رد موا ياريو بس ديجد يها داروها و واكسن ديتول، خطر
 و تيفيكارتقاي آنها  يتمام اشاره نمود كه هدف گريد

 يابيدست يكه برا ياز اقدامات يكي. است ياستاندارد زندگ
 يو اجرا نيتدو، و محصوالت انجام شده است جينتا نيبه ا
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 يكه مؤسسه مل است يپزشك ستيز قاتيبرنامه تحق
 National Institutes of Health) NIH(سالمت 

در  يديكل يبوده ونقش ايآن در دن يحام نيتر بزرگ
 دارا هحوز نيا يها پژوهش ياصل يمحورها يده شكل
توجه به  با قتيحق سالمت در يمؤسسه مل. است
 قاتيمجدد تحق يدرمهندس يسع يپزشك ديجد يها چالش

هم  يرادانش ترجمان يدگرگون نيا. )1(نموده است ينيبال
 ديجداي  هرشت نيب كرديرو يكه نوع اند كرده يگذار نام

 سطح سالمت جامعه تالش شيجهت افزاو در بوده 
  . دينما مي
 يپزشك ستيپژوهش در علوم ز يلغو يمعنا

)Biomedical Research( ،فرهنگ لغت  درWebster 
درمان موجودات زنده مثل  يبرا ييها راه يجستجو

درواقع علوم زيست پزشكي . )2( است واناتيح انسانها و
لوم مختلف است كه شامل تحقيقات گسترده از عاي  حوزه

 و صيتشخ، ها بيماريدرباره فرايندهاي زيستي و علل 
كار آزمايشگاهي ، مشاهده، درمان آنها با استفاده از تجربه

ي ها راهنتايج اين تحقيقات در يافتن . )3(است و تحليل دقيق
، و همچنين براي توليد محصوالت ها بيماريپيشگيري از 

 و ها بيماريبراي درمان و معالجه  ييها داروها و رويه
علوم . رديگ مي راركاهش مرگ و مير مورد استفاده ق

ي بسياري از مسائل بحث برانگيز گو پاسخزيست پزشكي 
مانند استفاده ، در زندگي مدرن امروزي است كننده و نگران

از توليدات مهندسي ژنتيك در سالمت و مسائل بهداشتي 
، مللي دارند مانند ايمني غذاال كه اهميت بين تر اساسي
دارويي به  متمقاو، ايدز، يي مانند ماالرياها بيماري
از  ايدر دن يهر انسان نيبنابرا. و كلوني سلولي ها باكتري

  . )5و4و2(برد مي بهره ها پژوهش نيا
، ها بيماريزيست پزشكي در خصوص علل  محققان

و محصوالت جديد براي  ها واكسن، ساخت داروها
آنها ايمني . كنند مي پژوهش ها بيماريي و درمان پيشگير

 كنيم را بررسي و مي محصوالتي كه ما روزانه استفاده
يي ها شباهت اين محققان با استفاده از. كنند مي آزمايش

، كه بين انسان و حيوانات آزمايشگاهي وجود دارد
اطالعات جديد زيادي درباره بدن انسان و كاركرد آن 

از زماني كه تحقيق در علوم زيست . )6و2(كنند مي كسب
به زندگي افزايش قابل  اميد، پزشكي شروع شده است

توجهي داشته و از نظر اقتصادي نيز كمك شاياني به 
  . )1(سيستم سالمت جامعه و مردم نموده است

ي زيست ها توجه به مزايا و اهميت نقش پژوهش با
نياز به حضور ، پزشكي در افزايش سطح سالمت جامعه

 نيا. شود مي متخصصاني در اين حوزه به خوبي احساس
 انياز دانشجو ياريبس كه در حال حاضر ستا يدر حال
فرصتي براي آشنايي جامع و  يعلوم پزشك يها رشته
ندارند و به دليل  زشكيي زيست پها با پژوهش يكاربرد

در اين زمينه  يعدم آشنايي حتي اگر عالقه و استعداد
 به نظر نيبنابرا ؛ين حيطه نخواهند شدوارد ا ،داشته باشند

ي مناسب و آموزش آنها در اين ريز برنامهرسد با  مي
توان افراد با استعداد و عالقمند را به اين سمت  مي زمينه

دانشمندان مورد  تأمينهدايت نمود و گامي در راستاي 
  . در جامعه برداشت نهيزم در ايننياز 
ياري در ي بسها در حال حاضر پژوهش يطرف از

، داروسازي، دندانپزشكي، ي پزشكيها زمينه
ي ها رشته ژنتيك و ساير، فيزيولوژي، يوتكنولوژيب

صرف منابع انساني و  رغم عليگيرد كه  مي مرتبط انجام
 مورد استفاده قرار دينتايج آنها آن طور كه با، مالي زياد

 دياز مهم ترين داليل آن د يكيرسد  مي و به نظر رديگ نمي
در . است يشگاهيآزما يها به پژوهش ياربردركيغ

انجام  يتوسط پژوهشگرانها  صورتي كه اگر اين پژوهش
ارتباط داشته و  يواقع طيبا كاربرد آنها در مح كه رديگ
 اديل زحتماًبه ا، ننديعمل بب درمستقيماً را  رشانيتأث

جامعه و  سطحبوده و نتايج آن در تر  كاربردي واقعي و
  . دم مورد استفاده قرار خواهد گرفتبه نفع سالمت مر

ي  ها دانشگاهي درسي ها يي كه در برنامهها بررسي در
 ها دانشگاهاز  يمشخص گرديد در تعداد، جهان انجام شد

و  قايآفر، اياسترال، كايآمر االتيآموزشي در ا و مراكز



  يپزشك ستيز در علوم پژوهش يدوره آموزش يسنج ازين  سكينه حيدري و همكاران
 

http://ijme. mui. ac. ir   959/  )11( 1393/14بهمن / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

اخيرا ، انگلستان با توجه به احساس نيازي كه شده است
در اكثر . )13و6(د شده استاين رشته طراحي و ايجا

مشابه به  يها نام اينام  نياين دوره با هم ها دانشگاه
و در سطح اي  عنوان يك برنامه درسي بين رشته

 نالتحصيال فارغگردد و  مي كارشناسي ارشد ارائه
ادامه تر  ي تخصصيها توانند در سطح دكترا در گرايش مي

و دانشگاه  )Cardiff( فيدر دانشگاه كارد. تحصيل بدهند
 يپزشك ستيز يها پژوهش هرشت) Coimbra(كوايمبرا 

 به صورت يك دوره كارشناسي ارشد دو ساله ارائه
پژوهش  يآموزش يها دوره نيهمچن. )9و8(گردد مي
منجر به اخذ مدرك كارشناسي ارشد و  يپزشك ستيز

دانشگاه ، دانشگاه ملبورن، دكترا در كالج سلطنتي لندن
 زلنددانشگاه كويين، گاه كاليفرنيادانش ،)Ucla((اوكال 

)Qeensland( آموزش عالي  مركز و در استراليا
شود و  ميارائه  آفريقا ي زيست پزشكي درها پژوهش

هدف اصلي از آن افزايش سطح سالمت جامعه بيان شده 
 دانشكده علوم طبيعي دانشگاه آريزونا از بهار. است

يست ي زها بر پژوهشاي  درسي با نام مقدمه 2013
 Introduction to Translational”( يپزشكي ترجمان

Biomedical Research(  با تأكيد بر پژوهش در محيط
  . )14تا10و7و6(دينما مي ارائه )Mayoكلينيك مايو  در(باليني 

از علوم مختلف فرصت مواجه  يافراد ها دوره نيا در
 نيب طيمح در يك ليتحل و هيتجز و شيآزما ،شدن
 يپزشك ستيز يها كياز تكن كرده و دايپرا اي  رشته

 يجرهايپروس و ها كيخود تكن اي موجود استفاده كرده و
سالمت جامعه ارتقاي جهت و در  كرده جاديرا ا يديجد

آشنا  ها دوره نيا يهدف كل نيبنابرا. )9(كنند مي پژوهش
در حوزه علوم  يپژوهش يها مهارتبا  رانينمودن فراگ

  . )13(است يپزشك ستيز
و  MDPHD ،TUMS RDمانند  ييها دوره ايران رد

Phd By Research و ارائه  يبا اهداف مشابه طراح
 خاص يها يژگيعنوان و و نيبا ااي  دوره يشده است ول

توجه به  ارائه نگرديده و با يمقطع چيتاكنون در ه آن

در  رانيدر ا يدوره آموزش نياز چن ياين كه سابقه قبل
خاصي براي شناسايي  ريامع مالك و، ستيدسترس ن

برآن  نيبنابرا. ي برنامه درسي وجود نداردها هدف
، يازسنجيتا با طراحي و اجراي برنامه ن ميشد

را مشخص اي  دوره نيمحورهاي برنامه درسي چن
 و آوري جمع كيستماتيس نديفرا كي نيازسنجي. ميينما
گروه  يريادگي يها ازيبردن به ن يپ ياطالعات برا زيآنال

 اجراي انگيزه اصلي استفاده و. )15(است هدف
مشخص كردن ، اين پژوهش در نيازسنجي

نكته قابل توجه . ي كلي برنامه درسي استها گيري جهت
است كه چگونگي و نحوه تدوين ساير عناصر برنامه  نيا

. بستگي دارد نيازسنجي نيدرسي تا حد زيادي به ا
در كشور  ناكنوبرنامه ت نيا اين كهبا توجه به  نيبنابرا
جهت  نيازسنجيمطالعه با هدف  نيا، نشده است اجرا
كوتاه مدت  يدوره آموزش كي يبرنامه درس نيتدو
  . ديانجام گرد يپزشك ستيز يها پژوهش يبرا
  

  ها روش
واجرا  يطراح يفيبه روش ك يازسنجيپژوهش ن نيا

ان حوزه نيازسنجي معتقدند كه نظر صاحباكثر . ديگرد
ي براي شناخت نيازهاي واقعي ي كمها توانايي روش

هاي تحقيق كيفي براي  فراگيران محدود است و روش
را خواهد  يتر بيشبه اين هدف كفايت  يابيدست

در  يآموزشي  هدور نيا اين كهباتوجه به . )16(داشت
جامعه مورد  است و يقبلي  كشور فاقد هرگونه سابقه

 مجرب در دياسات ان ونظر صاحب مطالعه نيا در يبررس
 پيت يها دانشگاهدر  يپزشك ستيز يها پژوهش نهيزم
به صورت ، مطالعه نيا درگيري  نمونه. كشور بودند كي

به . ديانجام گرد )purposeful sampling(هدف  بر يمبتن
 نيتر بيشحوزه كه  نيصورت كه افراد شاخص در ا نيا

 .پژوهش انتخاب شدند شركت در ياطالعات را داشتند برا
كه  يخالف مطالعات كم برگيري  نمونه يفيمطالعات ك در
 يها كيتوجه به تكن حجم آن با مختلف و يها روش با
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پژوهشگر ممكن . مند است هدف، گردد مي مشخص يآمار
 و) افراد متفاوت( يياستثنا، صشاخ يها است نمونه

 در مورداطالعات را  نيتر بيشكه  يديكل يها نمونه
 گريگوناگون د يها نمونه اي دهند و يم موضوع موردنظر

 يها توان نمونه مي مطالعات در اين نيهمچن. انتخاب كنند
 يگلوله برفگيري  با استفاده از روش نمونه زين را يگريد

 نيتر بيششاخص با  فرادمطالعه ا نيدر ا. )17(وارد نمود
افراد مطلع از  ييشناسا ياطالعات استفاده شدند و برا

صورت كه  نيبه ا. دياستفاده گرد زيروش گلوله برف ن
 سؤال را نيا انيپا در، ها مصاحبه با نمونه محقق در

تواند  مي كه ديشناس يرام يشخص اينمود كه آ مي مطرح
به  هتوج با پژوهش به ما كمك كند؟ و نيانجام ا يبرا

شركت در  يبرا زيامكان از آن افراد ن حد در ها جواب
مدرك  يكه حداقل دارا يدياسات. شد  مطالعه استفاده

مرتبط با علوم  يها از رشته يدر يك يتخصص يدكترا
 يپژوهش يها تيبوده وسابقه انجام فعال يپزشك ستيز

قبل از انجام . دنديانتخاب گرد، را داشتند نهيزم در اين
و در شد  مي گرفته يتماس تلفن كنندگان شركتمصاحبه با 

دادن  قرار ارياخت در يبرا يوزمان كاف ليكه تما يصورت
الزم  يبا آنها هماهنگ، نظرات خود داشتند و ها دگاهيد

تا زمان گيري  نمونه. شد مي انجام مصاحبه انجام يبرا
مصاحبه  10كه در مجموع با ، كرد دايادامه پ ها اشباع داده
به مطالب  يديمطلب جد يعني ،ديحاصل گرد ها اشباع داده

پژوهشگر  نيبنابرا ،شد نمي اضافه يشده قبل بندي دسته
  . احساس نكردداده  آوري جمعبه ادامه  يازين

ساختارمند  مهيني  اطالعات از مصاحبه آوري جمع يبرا
از  يكل يدر مصاحبه سؤاالت. دياستفاده گرد

از سؤاالت مصاحبه  يبرخ. شد  دهيپرس گانكنند شركت
  : است موارد نيمطالعه شامل ا نيدر ا

 يابيرزدوره در كشور را چگونه ا نيا يانداز راه ضرورت
  د؟يكن مي
  باشند؟ يدوره چه افراد رانينظر شما فراگ به
 ديبا يدوره چه موارد ينظر شما با توجه به هدف كل به

  دوره آموزش داده شود؟ نيا كنندگان به شركت
انجام شده از  يها كه با توجه به صحبت گريد يسؤاالت و

  . ديگرد مي مطرح كننده طرف شركت
 و يريادگي يها ازياز ن يعيوسي  گستره، يفيكي  مصاحبه
 يآموزشي  برنامه كي نيبهبود تدو يبرا ييها فرصت

پژوهشگر  اريدر اخت، صرف يكم يها نسبت به روش
  . )15(دهد مي قرار
نامه آگاهانه  تيپژوهشگر رضا، از شروع هر مصاحبه قبل

مدت ، را كه در آن هدف از پژوهش كنندگان مشاركت
در نگارش  ها ز مصاحبهاستفاده ا طيشرا، زمان مصاحبه

 اريدر اخت ،ذكر شده بود گريموارد د يبرخ پژوهش و
آنان پس از مطالعه آن را  داد و مي قرار كنندگان مشاركت

، موافق نبودند يكه با قسمت يصورتو در امضا نموده 
از  يكيمورد  كيكه البته فقط در . نمودند مي اعالم

كه  نبودبا ضبط نمودن مصاحبه موافق  كنندگان شركت
جلسه  نيبر نوشتن كامل مصاحبه در ح يپژوهشگر سع

 بهتر از نظرات وي  پژوهشگر جهت استفاده. نمود
 تيرا با اخذ رضا ها مصاحبه كنندگان مشاركت يها دگاهيد

را  كنندگان نكات مهم و مؤكد مشاركت و كرده ضبط
  . نمود  ادداشتي

 يفيك يمحتوا يريتفس لياز روش تحل جينتا ليتحل يبرا
صورت كه  نيبه ا. )18(دياستفاده گرد ياز نوع قرارداد

 ادهيكاغذ پ يكلمه به كلمه رو را ها مصاحبه محقق ابتدا
داده  وشضبط شده گ يها ليپس دوباره به فاس نمود، مي

 و يدر كدبند ليتسه يبرا ،نمود مي سهيو با متن مقا
  . كرد مي پيگرفتن نكات آنها را تا دهياز ناد زيپره

دادن  يكدبند منظور از. بود ها داده يكدبند، بعد مرحله
با  از كدبنديپس . ستها از داده ينام به قطعات ايبرچسب 

 اي ها مايه درون، شد مي كه از كدها حاصل ييتوجه به معنا
  . شدند  توسط محقق استخراج ياصل يالگوها

 ازهاين ياصل يها طهيح اياطالعات  بندي دسته قتيحق در
 مرحله مشخص نيمورد انتظار در ا يها تيو صالح

 يمعن، دائم سهيبا استفاده از مقا محقق تيدر نها. ديگرد 
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مورد  در گريبار د كي را روشن نموده و درون مايه هر
نمود و  گيري  مياطالعات در مراحل قبل تصم بندي دسته

از  نانيو اطم بخش تيرضا جيبه نتا دنيروند را تا رس نيا
  . داد  ادامه ليتحل و هيزتج نديفرا صحت و دقت

 يبرا چهار روش را(Guba & Lincoln) ننكليو ل گوبا
كه عبارتند اند  نموده شنهاديپ ها صحت و دقت داده دييتأ

و  يپذير دييتأ اي دييتأ تيقابل، نانياطم تيقابل، از اعتبار
   :ديگرد تيرعا ريمطالعه به شرح ز نيكه در ا يپذير انتقال
به  ديگرد از چك اعضا استفاده ها ادهاعتبار د نيتأم يبرا
چند نفر از  ارياستخراج شده در اخت يكه كدها بيترت نيا

آنها قرار  دييقرار داده شد كه مورد تأ ها مصاحبه شونده
  . گرفت

و  يفيك يها دو نفر متخصص پژوهش يپذير دييتأ يبرا
را  ها بندي كدها و دسته يپزشك ستيعلوم ز دياسات نينچهم

 كياز  نانياطم تيقابل يو برا قرار دادند دييورد تأو م يبررس
استفاده شد كه  يفيك قيتجربه در تحق با يناظر خارج

  . نمود دييو تأ يرا بررس ليتحل و ها داده آوري جمع يها نديفرا
 اتييتا حدامكان تمام جز ديگرد يسع يپذير انتقال يبرا

به  اه داده ليتحل و هيو تجز آوري جمعتا گيري  از نمونه
  . كامل شرح داده شود طور

 ليپژوهشگر شروع به تحل، از انجام چند مصاحبه پس
درون توجه به  آنها با بندي كد و ها مصاحبه يفيك

با انجام هر مصاحبه . استخراج شده نمود ياصل يها مايه
صورت لزوم و در  يبازنگر ها بندي طبقه، آن ليتحل و

  . افتي مي شيافزا اي ادغام و
  

  نتايج
 يها از رشته يديپژوهش اسات در اين كنندگان شاركتم
، يينازا مثل و ديتول، كيژنت، يآناتوم، يميوشيب، يولوژيزيف
، يفارماكوگنوز، ييدارو يوتكنولوژيب، يپزشك يوتكنولوژيب

، تهران يعلوم پزشك يها دانشگاهاز  يو پزشك يفارماكولوژ
اصفهان  يو علوم پزشك زدي يعلوم پزشك، مدرس تيترب
و مؤسسات  ها دانشگاهدر  ييكه اغلب آنان سوابق اجرا ودندب

. داشتند يعلوم پزشك يها دانشگاهوابسته به  يپژوهش
قرار داده  يطبقه اصل 7 كد به دست آمد كه در 75نهايت در
معرف چند گام از  قتيحق كه در ها درون مايه نيا. شد

، دوره يضرورت طراح شامل، هستند يدرس يريز برنامه
 يها يژگيو، محتوا يده سازمان، دوره يمحتوا، ف دورهاهدا
  . )1 جدول(بود نامه گواهي تيفيزمان ارائه دوره و ك، رانيفراگ

  
  استخراج شده يها طبقه ريو ز ياصل يها طبقه: 1 جدول

 هازير طبقه ي اصليها طبقه  
بقه

ط
ها 

بقه
ر ط

 زي
ي و

صل
ي ا

  ها 
 ضرورت طراحي دوره

 اهداف كلي  اهداف دوره
  اهداف شناختي اهداف دقيق آموزشي

  اهداف رفتاري
 )core(محتواي اصلي  محتواي دوره

  )non core(محتواي غير اصلي
 ي محتواده سازمان
 انگيزش ي فراگيرانها ويژگي

 توانمندي
 سوابق فراگيران

 زمان ارائه دوره
 نامه گواهيكيفيت 
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 يها داده ليدوره كه حاصل تحل ياصل يها در ادامه محور
شرح داده  ليست به تفصها شده از مصاحبه آوري جمع

  :خواهد شد
  

  دوره يطراح ضرورت
كامل  ليكه پس از تحل ياصل يها درون مايهاز  يكي

 اًبيو تقر ديان حاصل گردنظر صاحب دگاهياز د ها مصاحبه
ضرورت ، به آن اذعان داشتند كنندگان مشاركت يتمام
 در ايندانشجو  تيدوره در كشور و لزوم ترب نيا يطراح

  . بود طهيح
خودمان هم  در كشور اين كهاز  6شماره  كننده شركت

 تياحساس شده ابراز رضا، ازين نيا ايدن يمثل همه جا
 اين گونهرا  نهيزم نيدر ا يلزوم پرورش افراد نموده و

  : نمود انيب
 كيبه  ازيكنند ن مي علم كار يگروه دارند برا كياالن "

كه هم  ميكن تيرا ترب يكسان ديما با. زبان مشترك دارند
 كيوانفورماتيهم ب، وتريهم زبان كامپ، زبان طب رابداند
 نويسي بتواند برنامه باشد كه مثالً يو خالصه كس

  ". انجام دهد يولوژيب يها با مثال وتريكامپ
برنامه استقبال  نيا ياز طراح زين 7شماره  كننده شركت
خوشحال شدم كه  يليخ":نمود انيبگونه و اين نموده 
. ديكار گرفت نيبه ا ميتصم و ديپروژه شد نيوارد ا
 يها دانشگاهتمام و در  شهيم ريدوره فراگ نيكه ا الهانشاء

 phdو ارشد  يسطح كارشناسو در كشور اجرا شده 
  ". شود مي ارائه

  
  دوره اهداف
 ين عناصرتر مهمآموزشي اولين و يكي از  اهداف

دو  يدوره دارا اهداف. باشد مي برنامه درسي
 است يآموزش قياهداف دق و يياهداف غاي  رطبقهيز

 ياهداف شناختي  شامل دو دسته زين ييكه اهداف جز
  . است يو اهداف مهارت

دوره به  يخصوص اهداف كل در 6شماره  كننده شركت

كشور اشاره نمود  يبرا ورهد نياثربخش بودن ا نهيهز
:  
 نيرشته ب كي جاديدوره ا نياز اهداف ا يكيم به نظر"

كه  ديكن مي تيترب يدوره افراد در اينشما . استاي  رشته
 نهيكشور هز يبرا اريمختلف بدانند كه بس يها از رشته
  . است) cost effectiveness(اثربخش 

  :مشابه يدگاهيهم با د 10شماره  كننده شركت"
مشكالت مارا ، كند كيرابهم نزد ها رشته ديدوره با نيا "
 و يضرور مسأله كي نيا. مختلف حل كند يها نهيزم در

  ". الزم است
 هيروح پرورش گريد ييدر جا 6شماره  كننده شركت و

دوره  يرا هدف كل رانيفراگ در يكنكاش و نوآور
  :برشمرد

كنكاش را  هيباشد كه روحاي  به گونه ديدوره با"
. مهم است يليخ يپرداز دهيا. پرورش دهد ها دربچه

اجازه  ديبا ينرسد ول جهيبه نت ها دهيا% 80ممكن است 
 يها هيفرض كرده و يپرداز دهيا انيدانشجو نيا ميده

  ". نرسنداي  جهيكنند هرچند كه به نت شيخود را آزما
بودن  چون سودمند يبه موارد 2شماره  كننده شركت

 نيعو در نامه  انيحل مشكالت مرتبط با پا يدوره برا
  :اشاره نمود يمقاالت علم تعداد شيفزاحال ا

 يپزشك انياست كه دانشجو نياقدام ا نيا جهيحداقل نت"
همان موقع و از نداشته  يخودشان مشكل نامه پايان يبرا
آن  يقاتيمتد تحق مشخص نموده و خود را يقاتيتحق نيال

 يمقاالت علم شيشاهد افزا نيهمچن. رنديگ مي را فرا
  ". دبو ميخواه زيدانشگاه ن
 انتظار يزي است كهآنچواقع  در يآموزش قيهدف دق

در مورد . رنديبگ اديآموزش  انيدرجر رانيرود فراگ مي
 اين گونه 3شماره  كننده ركتش يآموزش قياهداف دق

  : نمود انيب
 رانيفراگ. يتا دانش شود مي يمهارت تر بيشاهداف دوره "
 را ييها متد يسر كيكنند كه  دايپ ييها يتوانمند ديبا

  ". بتوانند در پژوهش استفاده كنند
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 قياهداف دقي  رطبقهياز ز ياهداف دانشي  دسته در
با  ييدانش آشنا"چون  يموارد 7شماره  كننده شركت
دانش ، ايدن يعلم يها تيبا سا ييدانش آشنا، وتريكامپ
با زبان  ييآشنا، مختلف يآمار يها با روش ييآشنا
 ايدن  كشور و يقاخال يها با كد ييو آشنا يسيانگل

 ريز نياز هم ياهداف مهارتي  هدستو در اشاره نمودند "
، وتريكاربا كامپ "يها مهارتبه  رانيفراگ يابيطبقه دست

 ليوتحل هيمهارت تجز، يمهارت سرچ مقاالت علم
مختلف و  يآمار يها اطالعات و استفاده از روش

را مهم بر  "يتخصص نهيزم در يكپژوهش  يها مهارت
  . شمرد

  
  دوره يمحتوا

 يدرسي  برنامه يطراح در ياساس يها گام از يكي
ي  طبقه ريدو ز يدارا درون مايه نيا. محتواست نيتدو

 )non core( ياصل ريغ يو محتوا) core( ياصل يمحتوا
  . است

موضوع را عنوان  نيا صراحتاً 5شماره  كننده شركت
  : نمود انيبدوره  نيا يمحتوا نينموده و درپاسخ به تدو

، قيشامل روش تحق:  Core- 1: دوره دوبخش باشدكالً "
  پژوهش اتيكل و اصول و نويسي مقاله، نويسي پروپوزال

2 -non core : كنند مي عالقه انتخاب برحسب رشته و .
و  يشگاهيآزما يها درس هيعلوم پا انيدانشجو
در . دروس مرتبط ريسا و يولوژيدمياپ ينيبال انيدانشجو

  "دهند  مي وژه انجامپر كيقسمت  اين
  : نمود انيبدرخصوص محتوا  7شماره  كننده شركت

سه  ديدوره با نيا، به اهداف دنيرس يبه نظر من برا"
  :قسمت باشد

، نترنتيا و وتريبا كامپ ييآشنا:مثل يوس عمومرد - 1
 و ياتيآمارح، يعلم يها تيكار با سا نحوه سرچ مقاالت و

   يسيزبان انگل، تايد زيآنال

2 - work shop اخالق درپژوهش :مثل  
 يعمل يها مهارت كه شامل يدروس اختصاص - 3

  ". است پژوهش
روش ، آمار "دمانن يبه دروس 8شماره  كننده شركت

اخالق ، يتجرب قاتيكار درتحق نيمواز ييشناسا، قيتحق
 واناتيو نحوه كار با ح ينيوبال يدر پژوهش تجرب

  ". اشاره نمود يشگاهيآزما
 يكه تمام non core اي يراصليغ يمحتواي  طبقه ريدرز

 يمانند محتوا ينيبه آن تحت عناو كنندگان مشاركت
 ژهيمتد و كي، اشاره نمودند يانتخاب اي يارياخت
كه بر  يپزشك ستيعلوم زي  طهيدر ح يشگاهيآزما

و  يعالقه و استعداد و، ريفراگ يقبل يليتحص نهيحسب زم
 ده است كه درعنوان ش، گردد مي سازمان انتخاب ازين

  . گردد واجرا يطراح يعملي  پروژه كيقالب 
در  يابتدا به لزوم وجود پروژه عمل 8شماره  كننده شركت

 ياصل ريغ ينموده و سپس در مورد محتوا ديدوره تأك
  : صحبت نمود

 حتماً يعني. اهم است ب يعمل پژوهش با كار مسلماً"
 يداخل دوره باشد وگرنه دستاورد مهم يپروژه عمل

را  يواحد درس ديدانشجو با ازيبرحسب ن. نخواهد داشت
  ". ميهم داشته باش يارياخت يها واحد يعني. انتخاب كند

  :عنوان نمود اين گونهمطلب را  نيا 4شماره  كننده شركت
، يآناتوم، كيژنت نهيدر زم ميمثال چند كورس داشته باش"
توجه به  با رانيو فراگ گريد نيعناو اي و يولوژيزيف
به عنوان مثال ملزم . نديكه دارند انتخاب واحد نمااي  القهع

 يباشند ول يواحد عمل 10و يواحد تئور 6به گذراندن 
  ". كنند مي ا انتخابر ها خودشان واحد

 يها در خصوص سرفصل كنندگان نظرات شركت هيكل
در  يشگاهيآزما ژهيو يدوره و متدها يمهارت و يدانش
  . آورده شده است 2 جدول
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  ها استخراج شده از مصاحبه يشگاهيآزما ژهيو يو متدها يمهارت ،يدانش يها سرفصل :2ولدج
  ي دانشيها سرفصل

  عنوان  رديف عنوان رديف  عنوان رديف
آشنايي با مجالتي كه مقاالت زيست  6  روش تحقيق پيشرفته 1

  كنند مي publish پزشكي را
  دانش سازي اصول تجاري  11

  اختصاصي اصول بيولوژي عمومي و  12 بيوانفورماتيك 7 ي علمي تخصصيها آشنايي با پايگاه 2
يهاآشنايي با روش آمارحياتي و 3

  آماري 
 ي شايع ها بيمارياصول سلولي مولكولي   13 رياضيات 8

 اصول ايمني در آزمايشگاه  14 زبان انگليسي تخصصي 9  اپيدميولوژي 4

  
آشنايي باكدهاي ملي وجهاني اخالق 5

  هشپژو در
     نويسيگزارشمستندسازي و 10

  ي مهارتيهاسرفصل
  عنوان  رديف عنوان رديف  عنوان رديف

 Experiment Design in  15 نويسيمقاله ICDL 8ي هفتگانه ها مهارت 1
Biomedical Sciences  

  PCR and RT-PCR  16 كردن مقاالت علميPublish 9  جستجوي مقاالت علمي 2
  Lab Animal Handling   17  ي عملي به صورت تيميهاانجام پروژه 10 ي آمارياه با نرم افزار كار 3
  Cell Culture Techniques  18  مكتوب گزارشات علميارائه شفاهي و 11 هابيماريكامپيوتري  سازي مدل 4
 نويسي كامپيوتري برنامه 5

  ) matlabبرنامه (
: شامل(ي مديريتيهامهارت 12

، مسألهبيان ، تقاديان تفكر، گيري تصميم
، مديريت خطر، ارزيابي پروژه طراحي و

  )كارگروهي و هماهنگي

19  Gene delivery to Mammalian 
cells  

  Flow cytometry  20  ي تحقيقاتي هانگارش گرانتطراحي و 13 تعامل با ديگران ي ارتباطي وها مهارت 6
انجام تحقيقات تجربي و به طراحي و 7

  Clinical trial خصوص
  Gene Cloning  21  مهارت ارزيابي نقادانه متون علمي 14

  
  محتوا  يده سازمان
شودكه  مي محتوا موجب يده سازماننمودن  مشخص

را به  يريادگيبتوانند روند  يدرس يها طراحان برنامه
كه هر  يمرحله به مرحله به صورت شده و تيشكل هدا
  . ا بگذارندبه اجر، باشد گريدي  مرحله ازين شيمرحله پ
 يمورد كه درابتدا نيبه ا كنندگان شركت يتمامتقريباً 
پژوهش آموزش داده شده و  اتيكل اصول و ديدوره با

 ديتأك، شد يشگاهيو آزما يعمل يها سپس وارد پروژه
تم  نيراجع به ا كنندگان نمودند و فقط چند نفر از شركت

به عنوان مثال . صحبت نمودند يتر بيش اتييبا جز
  :نمود انيب 4شماره  كننده تشرك

مثال چند كورس . از چند رشته باشد يكوكتل دورهكالً  "
 انتخاب را ها خودشان واحد رانيفراگ يول ميداشته باش

 يقبل نهيبا زم يانتخاب يها كه واحد يصورتو در كنند  مي
به  ازين شيپ يها دوره كيندارد  يخوان همآنها  يليتحص

سطح  كيتمام كالس به  تا برگزار شود يصورت تئور
  ". برسد
در  ها به چرخش كورس زين 9شماره  كننده شركت

 ديبا "اشاره نمودند ازيمختلف بر حسب ن يها هوگر
rotation باشد يعمل يها با درس ها گروه يتو ."  

  
  رانيفراگ يها يژگيو

 و نيتوجه به مخاطب يعنصر در هر برنامه درس نيتر مهم
  . است آن دوره رانيفراگ

 رانيفراگ يها يژگيدر خصوص و كنندگان شركت يمامت
 نيورود به ا يبرا يطينموده و شرا انيب يدوره مطالب
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را  درون مايه نيتوان ا مي يكل به طور. دوره عنوان كردند
و سوابق  يتوانمند، زشيانگ ياصلي  طبقه ريبه سه ز

  . نمود ميتقس رانيفراگ
 زانيدن به مبر يپ يبرا، در مصاحبه كننده شركت دياسات

آزمون  يچون برگزار يبه موارد، رانيفراگ يتوانمند
در نظر گرفتن معدل ، يعمل، يبه صورت تئور يورود

به . و انجام مصاحبه اشاره نمودند يدروس دانشگاه
را % 40 نيدر انتخاب مخاطب 3شماره  كننده نظرشركت

 كننده شركت. آنان اختصاص داد يهبه معدل دانشگا ديبا
 يگريبر اساس موارد د را يسنجش توانمند 10شماره 

  :نمود عنوان ياز نمرات درس ريغ
و پژوهش  و قيتحق. دينمره نگذار يرو ورود را اريمع"

كه  يياتفاقا اونها. باهم ندارند يتيسنخ چيس خوندن هدر 
نداشته  يخوب يها عالقه به پژوهش دارند ممكنه نمره

 ريغ يوقتشون صرف مطالعات جانب تر بيشباشند و
 از. باشه يفرد يها ييبراساس توانا يول. بشه يدرس

زبان  با ييآشنا، سرچ، وتريكامپ با كار ييتوانا ليقب
 بهتر برگزار شود يعمل يها آزمون. داشته باشند يسيانگل
مصاحبه . اورنديب يياز جا يمدرك هياست كه  نياز ا
 يوم رنديگ مي اديروند  مي كه عالقه دارند يياونها. باشد
  ".رندآو
چون عالقه به  يبه موارد، زشيانگي  طبقه ريز در

 زهيو داشتن انگ يقاتيتحق يها پروژه و انجامپژوهش 
شماره  كننده شركت. ورود به دوره توجه شده است يبرا
  :كند مي عنوان اين گونهمطلب را  نيا 6
 بلد باشند و يميوشيوب يولوژيزياز ف يخوب هيپا"

واقعاً  كه ميشو مي با مصاحبه متوجه. باشند مند عالقه
ممكن است مقاله هم نداشته باشند  ريخ ايهستند  مند عالقه

  ". عالقه داشته باشند يول
 سهم در نيتر بيش ديبا ": 4شماره  كننده شركت دگاهيد از

اختصاص  زهيانگ را به داشتن عالقه و نيانتخاب مخاطب
  ".ميرب مي به آن يمصاحبه پ قيداد كه البته از طر

 يريادگيدر  زهيانگ عالقه و ريبه تأث 8شماره  كننده شركت

  :اشاره نمود رانيفراگ
 اديرا قيمند باشد تحق كه عالقه ييبه نظر من دانشجو"

مثل كالس نوشتن مقاله . رديگ مي اديپژوهش را ، رديگ مي
 و نيكند به تمر مي شروع و رديبگ ادي را يكار هي ديبا

 ادي يطور نيفق هستند اكه مو ييها بچه. ممارست
  ". رنديگ مي

ي  چون رشته يموارد يسوابق فردي  طبقه ريدر ز
 يسابقه همكار، يوهشژسابقه انجام كار پ، فرد يليتحص

مورد توجه  ريرزومه فراگكالً و  يقاتيتحق يها در طرح
  . قرار گرفته است

ونظرات  ها دگاهيد، فرد يليتحصي  خصوص رشته در
 كننده به عنوان مثال شركت .وجود داشت يگوناگون
 ورود يها اريرا جزء مع يليتحصي  رشته 7شماره 

  :دانست نمي
است  مند عالقهكه  يفرد هر. ديرشته نگذار تيمحدود"

  ". دوره را داشته باشد نيشانس ورود به ا
 يليتحصي  هم در نظر گرفتن رشته 4شماره  كننده شركت
  :نمود انيبتر  مند هدف يرا قدر رانيفراگ

 يشگاهيآزما قاتيتحق جيكه هدف انتقال نتا يصورت در"
 يپزشك انيدانشجو ديفقط با مانيها يباشد ورود نيبه بال

از  ريكه هدف غ يدر صورت يول. باشند يدندانپزشك و
 اي و سانسيكه فوق ل يهركس، باشد مارستانيانتقال به ب

  ". تواند وارد دوره شود مي داشته باشد سانسيل يحت
 يليتحصي  رشته 9شماره  كننده ركتش يطرف از

  :نمود يپزشكي  دوره را محدود به رشته نيمخاطب
 انيدانشجو. قابل قبول است يپزشك انيدانشجو يبرا"

هم  ايدن. مشخص است فشانيارشد هم كه تكل يكارشناس
  ". دارد يپزشك يبرا ييها دوره نياعتقاد به چن

 ديدوره با نيا يها يورود كنندگان شركت ريسا دگاهيد از
 يو داروساز يدندانپزشك، يپزشك يها از رشته يافراد
  . باشند

انتخاب  يها ارياز مع% 60، 3 شماره كننده نظر شركت از
 يشگاهيسابقه كار آزما يبرمبنا ستيبا يم را نيمخاطب
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  . گذاشت يقبل
 با يرا به نوع يعالقه و سوابق فرد 7شماره  كننده شركت

  :هم مرتبط ساختند
كه  يفرد. باشد cvدانشجو  رشيپذ عامل در نيتر مهم"

هم پژوهش  از قبل اديل زحتماًعالقه به پژوهش دارد به ا
 يعال يليهم خ يپژوهش يها تيفعال ريساو در انجام داده 
  ". آن وقت گذاشته است يبرا كاركرده و

  
  ارائه دوره زمان

زمان  ينيب شيپ، به منحصر به فرد بودن دوره باتوجه
و از بوده  تيحائز اهم اريبس كنندگان نيتدو ياارائه آن بر

نظر ، شد مي مطرح ها كه در مصاحبه يجمله سؤاالت
 يتمامتقريباً . موضوع بود نيدر خصوص ا دياسات

بعد از  و ليبه ارائه دوره در زمان تحص كنندگان مشاركت
  . نمودند اشاره هيدوره علوم پا

دوره  يها يكه معتقد بود ورود 9شماره  كننده شركت
باشند در خصوص زمان  يپزشك انيدانشجو ديفقط با

  :بيان نمود اين گونهارائه آن 
اصال امكانش وجود  ليتحص از بعد. باشه ليتحص يط"

همون مقطع علوم . ليادامه تحص ايطرح ، ينداره سرباز
اصال وقت  شهيم مارستانيوارد ب يپات وقتويزيف اي هيپا

  ". نداره
به ارائه  دياسات ريمانند سا هم 10شماره  كننده شركت
  :معتقد بود ليتحص نيدوره ح

ها  يپزشك ليتحص از بعد. باشد ليتحص نيح در"
 نيهم هم يداروساز. سراغ تخصص خودشان روند مي

 زمان هماگر . تخصص خودشون ايداروخانه  اي طوره
ادامه  يكنند برا مي دايپاي  زهيوانگ ييآشنا كيباشد 
 نيهم يداروسازخصوصاً تره به يليخ زمان هم. ليتحص

سراغ  تر بيشكه  كنه يراعوض م دشانيد قدر نيا كسالهي
 يخوبه برا هيبعد از علوم پا. بروند كيآكادم التيتحص
 يبرا دشانيد رييتغ يشون هم خوبه و هم برا نامه پايان

  ". ليادامه تحص

هم عالوه بر اشاره به مسائل  5شماره  كننده شركت
در صورت ارائه دوره پس از  زيبرانگ چالش يقانون
و  يانسان يرويطرح ن مسألهمانند  يليالتحص فارغ

توجه خاص  زيدوره ن رانيبه فراگ، پسران يبرا يسرباز
  :نمود

پزشكان جاذبه  يبرا ليكنار تحص به نظرمن دركالً "
تر باشند بهتر  جامعه هدف هرچه جوان. دارد يتر بيش
 لير زمان تحصارائه دوره د ديخصوص فواو در  ". است

در  ييجو مانند صرفه يتيبا اهم ييبه مسائل اجرا زين
  . اشاره كردند يو انسان يمنابع مال

به مناسب  دياكثر اسات زيخصوص طول مدت دوره ن در
 يكيتوافق داشتند و فقط  كسالي اي يليبودن دو ترم تحص

كه البته  ،دادند شنهاديطول مدت شش ماه را پ دياز اسات
دوره از منظر  نيا يگرفته شده برازمان درنظر 

 . سال بود كيهمان  زين كنندگان نيتدو

  
  نامه گواهي تيفيك
كه  يدياساتخصوصاً  دياسات يكه برخ ياز موارد يكي

، داشتند به آن اشاره نمودند يتر بيش ييتجارب اجرا
. دوره است انيپا نامه گواهي تيضرورت توجه به اهم

را به  ينيچن نيا يها هتداوم دور 5شماره  كننده شركت
  :پايان دوره ارتباط داد نامه گواهي

 يخوب يليخ يآموزش يها دوره ها دانشگاهاز  يبعض"
، مدرك نشد و نامه گواهيچون منجربه  يبرگزار كردند ول

  ". با شكست مواجه شد
  :بيان نمودخصوص  نيهم در ا 7شماره  كننده شركت

 يارزش انتفاع ديبا شهيافراد داده م نيهم كه به ا يمدرك"
كه  ييها ادامه چند مثال از دورهو در  ". داشته باشد

 نامه گواهيچون منجر به  يداشتند ول يخوب طيشرا
  . عنوان نمودند، دندييكم كم به افول گرا، شده نمي يمعتبر
 اتيينظرشان را در خصوص جز 4شماره  كننده شركت
  :عنوان نمود اين گونهدوره  انيپا نامه گواهي

اي  رمجموعهيز يها طهيبه ح كنم دوره را مي شنهاديپ من"
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ندارد  ياشكال يليدر مدرك تحص. ميكن ميتقس يتخصص
 دياما با. ميسينو يم را سرچير كاليومديب يهمان عنوان كل

 نامه گواهيو  ميبكن فيراتعر يتخصص يها رمجموعهيز
  ". ميمجموعه بده ريدر ز

  :تمشابه داش يهم نظر 10شماره  كننده شركت
از  ديبا، مشخص باشد يرشته جانب اياگر رشته "

 يمشخص هيچه پا ها نيكه ا ميمتوجه شو نامه گواهي
 نامه گواهيداخل  حتماً. رابلدند ييها مهارتچه  دارند و

  ". بلدند يكه چه كارتخصص نوشته شده باشد
  

  بحث
 يدوره آموزش نيازسنجي، مطالعه نيهدف از ا

كه  نيبا توجه به ابود و  يپزشك ستيز يها پژوهش
 در كشور يقبلي  مورد نظر فاقد هرگونه سابقهي  دوره
برنامه با  ياصل يها يريگ تا جهت ديگرد يسع است

 نيان انظر صاحبو دياسات يها دگاهيد استفاده از نظرات و
مناسب  ييتواند مبنا مي نيازسنجي. حوزه مشخص گردد

 ريابه س دنيبخش اهداف برنامه و ساختار نييتع يبرا
 يبعد يها يريگ ميتصم. ديفراهم نما كولوميكور ياجزا

انتخاب محتواي آموزشي ، اهداف نيدرخصوص تدو
، استفاده مؤثر از ساير منابع و امكانات انساني مناسب و

در . )16(استتابعي از مطالعات نيازسنجي ، مالي و مادي
از آنها  يكه برخ درون مايههفت ، يازسنجيمطالعه ن اين

ضرورت  شامل، هستند يدرس يريز برنامهاز  يمراحل
 يده سازمان، دوره يمحتوا، اهداف دوره، دوره يطراح
زمان ارائه دوره و ، رانيفراگ يها يژگيو، محتوا
 يبا بررس. ديدوره استخراج گرد انيپا يمهارت نامه گواهي

، ايمطرح دن يها دانشگاهاز  يبرخ يليتحص يها در رشته
اي  به عنوان رشته يوزشدوره آم نيا ديمشخص گرد

ارشد و دكترا  يكارشناس، يبه اخذ مدرك كارشناس منجر
و اين  )19و12و10و9(گردد مي از آنها ارائه ياريدر بس

وارائه آن  نيموضوع نشان از درك ضرورت ولزوم تدو
 يتمامتقريباً انجام شده  يها دارد كه در مصاحبه

  . به آن اذعان داشتند كنندگان شركت
در رفتار  راتييتغ جاديا به قصد يدرس برنامه كي
همان اهداف برنامه  راتييتغ نيا. شود اجرا مي رندهيادگي

 يبرنامه درس عنصر نينخست يآموزش يها هدف .است
اهداف ي  استخراج شده شامل دو دسته اهداف). 20(است

تر  بيش يو كل ييغا اهداف. بود ييو اهداف جز يكل
 يفلسف يها غالبا خط مش تيغا نيا. دارند يي آرمان جنبه

و  يآموزش ياختصاص يها هدف نييتع يبرا ازيموردن
 يطراحان برنامه درس اريرا دراخت يبرنامه درس يمحتوا

چون كسب  يبه موارد يدر اهداف كل). 21(دهند قرار مي
، كاليومدياز ب ژهيو يقاتيمتد تحق كيدر  رانيمهارت فراگ

زبان مشترك  واي  رشته نيب كرديبا رو يافراد تيترب
در  يكنجكاو كنكاش و هيعلوم مختلف و پرورش روح

است كه هدف  يدر حال نيا. ستاشاره شده ا رانيفراگ
لندن و دانشگاه علوم  يدوره در كالج سلطنت نيا ياصل
 يها مهارتبا  يرانيفراگ تيترب زين زونايآر التيا يعيطب

واحد به  يكرديو دادن رو يپزشك ستيز حوزه يپژوهش
 و يميوشيب، يكيولوژيزيف يها ادغام جنبه يبراآنها 
 ييمسائل در پژوهش و در واقع آشنا يمولكول يسلول

عنوان شده  يبا علم و پژوهش ترجمان انيدانشجو
ي زيست ها آموزش عالي پژوهش مركز. )15و13(است

ارتقاي خود را  يرسالت اصل زيآفريقا ن پزشكي در
پژوهش و  قيرط از قايمردم آفر يزندگ تيفيك سالمت و

  . )12(بيان كرده است يپزشك ستيز نهيآموزش در زم
 و ياهداف مهارتي  به دو دسته زيدوره ن ييجز اهداف
) woolfolk(نظر ووللفلك  از. شوند مي ميتقس يشناخت

عبارت است  يريادگي قيهدف دق اي يآموزش قيهدف دق
 انيدرجر رانيرود فراگ از آنچه انتظار مي يروشن انياز ب
ي  دو دسته يآموزش قيدق يها هدف. رنديبگ اديزش آمو
را شامل  يشناخت يها هدف و يمهارت يها هدف يكل
 كنندگان مشاركت يدر اهداف مهارت). 21(شوند مي

 يجستجو و يپژوهش يها مهارتمانند  ييها مهارت
، يشگاهيآزما واناتيح با كاري  نحوه، يمطالب علم
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و مهارت انجام  ها بيماري يوتريكامپ سازي مهارت مدل
  . برشمردند مرا مه ميقالب ت كار در
دوره مانند كالج  نيا يدارا يها دانشگاهدر يمهارت اهداف
 و يارتباط يها مهارتدانشگاه ملبورن ، لندن يسلطنت

كار ، يريگ ميتصم نديفرا، پروژه يمانند طراح يتيريمد
، يانتشار مطالب علم، يو شفاه يكتب يده گزارش، يگروه

 يها مهارت، يوانيح و يانسان يمطالعات تجرب دراخالق 
 يابيارز، يو مولكول يسلول يژلوويزيف شرفتهيپ يعمل

 كرديبا رو يو مولكول يسلول يولوژيزيعلوم ف يانتقاد
و  كيوانفورماتيب، قيروش تحق، افتهيادغام اي  رشته نيب
از  يرسد برخ مي به نظر. )10(است شگاهيدر آزما يمنيا

 يمطالعه به نوع در ايناستخراج شده  ياهداف مهارت
مشابه در خارج از  يها دوره يمهارت افاهد ازين شيپ

فرض استوار  نيتوان بر ا مي تفاوت را نيا. است كشور
كه به طور خاص اي  و تنها دوره نياول رانينمود كه در ا
 ،دوره است نيپرداخته ا يپزشك ستيز يها به پژوهش
قبل از  رانيكه فراگ ازين شيپ ايمشابه  ييها پس دوره

 ياز طرف. وجود ندارد ،گذرانندورود به آن بتوانند ب
آن به صورت  در نظرگرفتندوره حاضر با  نيازسنجي

نه مدرك  و يمهارت نامه گواهي يبا اعطا كوتاه مدت و
  . ديانجام گرد يمعتبر دانشگاه

 يپژوهش به موارد نيدر ا ياهداف دانش خصوص در
 يها تيبا سا ييآشنا، وتريبا كامپ ييمانند دانش آشنا

، مختلف يآمار يها با روش ييآشنا، يمختلف علم
اخالق در پژوهش و  يمل و يجهان يبا كدها ييآشنا
 يدر حال نيا. اشاره شده است يسيبا زبان انگل ييآشنا

 يها دانشگاهاز  گريد يبرخ در ياست كه اهداف شناخت
 يرقد يمشابه ول يموارد زيدوره ن نيا يدارا

  . است يپزشك ستيدر علوم زتر  يتخصص
عبارت  يبرنامه درس يمحتوا (Connelly)يكونل از نظر

كه در  رهيغ مسائل ود، اصول، يخاص، عقا قياست از حقا
 يمحتوا مورد در). 20(شود يك درس خاص گنجانده مي

دانشگاه ، ايمانند دانشگاه تاسمان ها دانشگاهدوره اكثر 

 و يبخش تئور ندن محتوا را به دودانشگاه علوم ل، تورنتو
 يتمام يبرا ها از واحد يكه تعداداند  نموده ميتقس يعمل
 يقبل نهيبا توجه به زم زين يبوده و تعداد يالزام رانيفراگ
 جينتا. )24و23و19(دشو مي يارياخت قشيعال و ريفراگ

. داينم مي دييرا تأ كرديرو نيا، زين رياخي  حاصل از مطالعه
كند  مي رييتغ، متفاوت يها دانشگاهدوره در  يامحتو نيعناو

 يها ازين، دوره كننده  مؤسسه ارائه استيچون س يو عوامل
 حاضر در دوره است كه رانيراگسالمت آن جامعه و نوع ف

  . )14(گذار استريتأث اريبس در انتخاب محتوا
منطقي نيست كه همه ، در تدوين برنامه درسي اصوالً

تعامل معلم با  زيرا در، ي شودمحتوا از قبل پيش بين
همچنين از طريق  يادگيرندگان و يادگيرندگان با يكديگر و

از اي  ارتباط افراد با عوامل محيطي گوناگون مجموعه
گيرند كه براي  مي شكل ها مهارتو  ها نگرش، ها شناخت
توان بخشي از  مي يقابل پيش بيني نيستند ول انريز برنامه

اسي كه جنبه زيربنايي دارند را ي اسها مهارتمفاهيم و 
كه در  در قالب محتواي مشخصي طراحي و ارائه نمود

. )25(گردد مي محسوب ياصل يواقع همان برنامه درس
بخش  )Skilbeck( بك لياز نظر اسك ياصل يمحتوا
 ،بوده ياز برنامه درس فقابل حذ ريو غ يضرور ياساس

است  كه بعدا ممكن ييها يريادگي يبرا يو اساس هيپا
  . )26(كند مي را فراهم رديشكل بگ
، سبب خواهد بيترت اي يتوال تيمحتوا و رعا يده سازمان
پذير  ترين زمان امكان در كوتاه يريادگي نيتر شد بيش

مورد  نيبه ا كنندگان اكثر شركت طهيحاين  در). 22(باشد
پژوهش آموزش  اتيكل اصول و ديدوره با يابتدا كه در

 يشگاهيو آزما يعمل يها د پروژهداده شده و سپس وار
 نيدر ب يگام از برنامه درس در اين. اشاره نمودند، شد

به عنوان . تفاوت وجود دارد يمختلف قدر يها دانشگاه
 يشگاهيو آزما يدروس تئور نزلندييكو نشگاهمثال در دا

دانشگاه  در. )11(گردد مي ارائه زمان همبه صورت 
 يقاتيسپس فاز تحق و يورابتدا فاز تئ رانيفراگ مبرايكوا
از  لندن يدر كالج سلطنت. )8(گذارند مي را پشت سر يعمل
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با انواع  ييپس از آشنا رانيدوره فراگ يهمان ابتدا
عنوان ، و امكانات مؤسسه ها ازيو ن يقبل يها پروژه

 تحت نظر استاد راهنما مشخص نموده و را پروژه خود

 نيرسد ا مي نظربه . )13(كنند مي آن را شروع يكار بر رو
 مؤسسه يها يو خط مش ها استيمتأثر از س زيگام ن
  . دوره باشد كننده ارائه

به  اشاره شده، رانيفراگ يها يژگيوي حاضر  در مطالعه
وعالقه  زشيانگ و ها يتوانمند، يمواردي مانند سوابق قبل

 زين گريد يها دانشگاهاز  ياريبس در. آنها مرتبط بود
داشتن ، مرتبط يليتحصي  ن رشتهموارد تحت عنوا نيهم
 داشتن استعداد و، يپژوهش يورغبت به انجام كارها ليم

 يمعدل دانشگاه و بعضاً يپرداز دهيا كنكاش و هيروح
البته . )24و13و10(درجه باال مورد توجه قرار گرفته است

 ريدانشجو از سا رشيكه امكان پذ ييها دانشگاهدر 
  . است مد نظر زين يسيلتسلط به زبان انگ، دارند ها كشور

دوره  انيپا دوره و اخذ مدركي  خصوص زمان ارائه در
دوره  نيازسنجي يحاضر به بررسي  مطالعه اين كهنظر به 

كوتاه مدت پرداخته و منجر به اخذ ي  دوره كيبه عنوان 
مشابه  ييها با دوره سهيقابل مقا، گردد نمي يمدرك دانشگاه

، يدر مقاطع كارشناسو  يليتحصي  كه تحت عنوان رشته
  . نيست ،گردند مي ارشد ودكترا ارائه يرشناسكا
  

  گيري نتيجه
 يپزشك ستيدوره پژوهش در علوم ز يازسنجيبا انجام ن

 يكه برخ ياصل درون مايههفت  تيدر نها يفيبه روش ك
، هستند يدرس يريز برنامه ياصل يها از آنها در واقع گام

 ريه با زاهداف دور، دوره يضرورت طراح شامل
دوره شامل  يمحتوا، قيو اهداف دق ياهداف كل يها طبقه

، ياصل ريغ يو محتوا يصلا يمحتوا يها طبقه ريز
 ريشامل ز رانيفراگ يها يژگيو، محتوا يده سازمان

زمان ، رانيو سوابق فراگ يتوانمند، زشيانگ يها طبقه
آن چه . دياستخراج گرد نامه گواهي تيفيارائه دوره و ك

 يمناسب هيانجام شده بن ما يفيك يازسنجيت نمسلم اس
 انيجودانش ييآشنا يدوره برا نيا نيتدو و يجهت طراح

با  ييآشنا ورود و يبا استعداد كشورمان برا مند و عالقه
تا با پرورش نسلي از  است يپزشك ستيز يها پژوهش

شدن  ينخبگان علمي كشور در اين زمينه شاهد كاربرد
در جامعه و  يپزشك ستيز يها دانش حاصل از پژوهش

 ديام. علمي كشور در اين راستا باشيم يگسترش مرزها
و در ادامه طراحي دوره  حاضر ازسنجيني است با

ي زيست پزشكي گامي در جهت ها آموزشي پژوهش
  . سالمت جامعه برداريم يخودكفايي ملي در راستاي ارتقا

  
  قدرداني

 دياتو سپاس خود از اس يمراتب قدردان لهينوسيبد
و مساعدت  يهمكار ها كه در انجام مصاحبه يمحترم
  . ميينما مي اعالم ،داشتند را الزم
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Abstract 
 
Introduction: The expansion and development of biomedical sciences and their complexity and 
specialization have brought about the need for training competent specialists to carry out research in this 
field. The present study aimed to perform a needs assessment and determine the objectives of biomedical 
research training course. 
Methods: This qualitative needs assessment was carried out through semi-structured interviews with ten 
experts in biomedical-related sciences who were selected by purposive sampling. Qualitative content 
analysis was used to analyze the results. In order to verify the accuracy of data, an investigative method was 
used by the subjects. 
Results: Most interviewees acknowledged the necessity of designing such a course. Data analysis resulted in 
the extraction of 75 codes and 7 main themes including: necessity of course designing, course objectives, 
course content, content organization, learners’ characteristics, time of course offering, and certification.  
Conclusion: The study led to the extraction of educational needs of a biomedical research training course 
which could become the basis of developing such a curriculum. Drawing on these basic data developed by 
applying proper scientific principles, it is expected that the implementation of this course may train 
competent learners who will be responsive to stakeholders’ expectations. 
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