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سردبیر محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

نگرش  کی ازمندین شیاز پ شیپزشکان ب شوند،می دیتول یرگی با سرعت چشم یپزشک یهاافتهیکه شواهد و  یدر عصر

 حینگرش صح جادیهستند. ا یعلم یهاگزارش یو نقاد لیتحل ییتوانا زیو ن یعلم یهاافتهی دیتول یدر مورد چگونگ حیصح

هم عالمانه و نقادانه همراه با ف یداشتن برخورد یبرا ندهیبه عنوان پزشکان آ یپزشک انینسبت به پژوهش در دانشجو

فراد در بهبود طبابت آنان خواهد داشت. به عالوه، پزشکان به عنوان ا ییو نقاط ضعف هر مطالعه، نقش بسزا هاتیمحدود

زشکان الزم پکه همه  آن بر(. عالوه 1اطالعات هستند) نیا دیتول ندیفهم و درک فرا ازمندین ،یاستفاده کننده از اطالعات علم

باشند  مد نظر داشته دیهمواره با یکپزش انیدانشجو تیترب یهاداشته باشند، نظام ییآشنا یقیمطالعات تحق اتیاست با کل

را  نیبال و هیپا نیشوند و ارتباط ب لیتبد یکننده فعال شواهد علم دیبه تول ندهیقرار است در آ رانیفراگ نیاز ا یکه گروه

به  ندهیپزشکان آ تیبرنامه ترب تیدر موفق یشاخص مهم یپژوهش یهایرو، آموزش مؤثر توانمند نی. از انندبرقرار ک

 . دآیمی شمار

آموزش  کولومیکور یدارد ول ییهامختلف، تفاوت یدر کشورها یآموزش پزشک (کولومیکور برنامه درسی) هر چند

در  انیو فعال دانشجو میمستق یریداشته که اساس آن بر درگ یادزی مشترک نقاط ،هااز دانشگاه یاریپژوهش در بس

مناسب  یها به پژوهش سبب بروز واکنش انیمطالعات نشان داده اند که اشتغال فعال دانشجو رایز ،آموزش پژوهش است

متنوع و پرمشغله است و ادغام  اریبس یپزشک انیدانشجو یآموزش کولومی(. متأسفانه کور2شود)می و مؤثر در آنان

 جادیمشکل، ا نیا یهااز راه حل یکیدشوار است.  اریبس کولومیکور نیبر آموزش پژوهش در ا یمبتن یدرس یواحدها

در برخورد با پژوهش، ترس از انجام  انیدانشجو یهاتیاز محدود یکیاز آنجا که  ی. ولاست کولومیخارج کور یواحدها

 کولومیآموزش پژوهش چه در قالب کور یهابه شرکت در دورهای و عالقه اقیاشت انیاز دانشجو یاریآن است، بس

 یهابا دوره یلیدوره تحص یرا در ابتدا انیودانشج توانمی نی(. بنابرا4و3)دهندنمی و چه خارج از آن نشان یآموزش

 یهااز دوره یاریبس یدر طراح سازینقطه آغاز و آماده نیپژوهش مواجه نمود. ا ندیبا فرا ییآشنا یبرا سازی کوتاه آماده
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م یرو، تصم نی. از اگرددمی آموزش پژوهش یهااز دوره انیمانده و موجب کاهش استقبال دانشجو یمغفول باق یآموزش

به  انیورود دانشجو یآموزش پژوهش به صورت خارج از برنامه در ابتدا نهیکوتاه در زمای تا با ارائه دوره میگرفت

 یدوره، آشناساز نیکه هدف ا نی. با توجه به امیمواجهه با پژوهش در دانشگاه آماده کن یرا برا انیدانشگاه، دانشجو

 ینوبت در دانشکده پزشک نیدوره تاکنون در چند نیساعت شد. ا هاربود، طول مدت آن محدود به چ انیدانشجو هیاول

است. در آغاز دوره، در مورد ضرورت  دهیبرگزار گرد "با پژوهش ییآشنا شیهما"هان با عنوان فاص یدانشگاه علوم پزشک

الت سؤاو به  شودمی به پژوهش دارد صحبت ازین یپزشک یدانشجو کیچرا  که نیو ا یپزشک یدانشجو کی یپژوهش برا

 اتیدر عرصه پژوهش در مورد کل شگامیپ یعلمأتی. پس از آن، دو عضو هشودمی پاسخ داده نهیزم نیدر ا انیدانشجو

 یتجارب شخص نچنی هم و اندسسو پژوهش انجام داده قیتحق نهیکه تاکنون در زم ییهاو تالش یوهشمطالعه پژ کیانجام 

 ارائه یدر پژوهش مطالب یمالحظات اخالق تیدوره در خصوص اهم نیاز ا یدر بخش ن،ی. همچنندنمایمی خود صحبت

 ندیو غامض بودن فرا دهیچیآنان را از پ یهمراه بوده و نگران انیدانشجو یمندتیدوره با رضا نیا یگردد. برگزارمی

 کاهش داده است.  یدارپژوهش را به صورت معنا

و  رودمی امروز به شمار یایضرورت در دن کیپزشکان  تیآموزش پژوهش در برنامه ترب یهامجموع، ادغام دوره در

از  یکیهدف استفاده کنند.  نیا یبراای خالقانه یهااز روش ستبایمی خود اتیبر اساس مقتض یپزشک یهادانشکده

 انیدانشجو یهاو سو برداشت یو کاهش نگران یدهد جلب همکار شیرا افزا ییهادوره نیچن قیتوف تواندمی که یدارمو

 تواندمی به دانشکده انیورود دانشجو یهاماه نیدوره کوتاه چند ساعته در نخست کی ینسبت به پژوهش است و برگزار

 د.روکار مؤثر به شمار راه کی
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