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 چکیده

 های پایین به جای دو ترم آخر دورهکوریکولوم از ترم اجرای تغییر در زمان اجرای :زمینه و هدف

است. این مطالعه با کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی برای اولین بار در کشور صورت گرفته

های علوم آزمایشگاهی از دیدگاه های پایین در رشتههدف ارزیابی اجرای کارآموزی در عرصه از ترم

 ست.ادانشجویان انجام گرفته

در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در  97تا  95این مطالعه توصیفی بود که ازسال  :کارمواد و روش

ه آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساختدانشکده پیراپزشکی/گروه علوم آزمایشگاهی انجام شد. ابزار جمع

 کرد. تر ارزیابی مییینهای پاسوال دیدگاه دانشجویان را از حضور در کارآموزی از ترم 6بود که با 

نفر از دانشجویان ترم های سوم تا ششم رشته کارشناسی علوم  83های مورد مطالعه را نمونه :هایافته

های پایین، میزان موافق بودن در خصوص ارائه کارورزی از ترم آزمایشگاهی تشکیل داده بودند

به  "الزم بودن"،  "فراگیری بهتر دروس" ، "شناخت شغل و رشته تحصیلی"،  "مفید بودن"دانشجویان با 

درصد  6/51درصد بودند. در کل  1/58درصد و  7/67 درصد، 4/95درصد،  8/85ترتیب برابر با 

 مخالف بودند. "کندآیا این دوره به دروس دانشگاهی شما لطمه وارد می"دانشجویان نیز با سوال 

های پایین، سوم تا کارورزی در عرصه از ترم از نظر دانشجویان اجرای برنامه آموزشی گیری:نتیجه

 تواند در فراگیری بهتر دروس کمک کننده باشد.ششم، به جای شروع از ترم هفتم می

 های آموزشیکارشناسی علوم آزمایشگاهی، کارآموزی در عرصه، بازنگری برنامه کلیدی:هایواژه

 

 

 



 ... ارزیابی اجرای کارآموزی در      26

 25-31 /1399 بهار دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 مقدمه

 CLS = clinicalرشته علوم آزمایشگاهی بالینی )

Laboratory Sciences و اوایل  1980( در اواخر دهه

 Medical  _بوجود آمد و در حال حاضر نام 1900دهه 

Laboratory Science Officer (MLSO)  به این رشته

، آزمایشگاههای 1980. تا اواسط (1) شوداطالق می

 بودند درصد اتوماتیک شده 80تا  70بالینی حداقل 

. طبیعتا با پیشرفت تکنولوژی نیاز به متخصصین (2)

ها آزمایشگاه دیده، کارا و ماهر بیشتری در آموزش

های بسیار تخصصی که در شود تا پروسهاحساس می

 گر است را انجامبسیاری از موارد نیازمند فکر تحلیل

. در ایران دوره کارشناسی پیوسته علوم (3) دهند

های تهران، در دانشگاه 1347آزمایشگاهی از سال 

سیس گردید که بعد ز، تبریز، اصفهان، اهواز و ... تأشیرا

از انقالب فرهنگی به صورت کاردانی و کارشناسی 

 هایشد تست بیان آنچه که بر . بنا(1)ناپیوسته در آمد 

شناسایی،  در ایکنندهتعیین نقش بالینی آزمایشگاهی

-. دانش(4) کنندمی ایفا هابیماری درمان و تشخیص

آموختگان کارشناسی علوم آزمایشگاهی عالوه بر 

تفکر علمی و رشد شخصیتی که در طی دوره آموزشی 

های بود در آزمایشگاه اند قادر خواهندکسب نموده

بالینی بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مراکز 

نونی و سایر بهداشتی، مراکز تحقیقاتی، پزشکی قا

مؤسسات وابسته به عنوان کارشناس خدمت کنند. 

درصد   80تا  70امروزه بسته به وضعیت کشورها بین 

های بهداشتی درمانی ها در مورد پروتکلگیریتصمیم

 و قوت نقاط . بررسی(5) ها بستگی داردبه آزمایشگاه

 علوم آزمایشگاهی رشته آموزشی برنامه ضعف

 کیفیت آموزش ارتقاء جهت مفید راهکارهایی تواندمی

نماید. در این  ارائه کشور را دانشگاههای در رشته این

ی کارآموزی در عرصه  قطعا ی آموزشی، دورهبرنامه

است. فراگیران این رشته  از مهمترین مراحل این دوره

ایران، کارآموزی در عرصه را در دو نیمسال آخر  در

 7 های)ترم دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

و این دوره )مصوب سی ی آموزشی( طبق برنامه8و

ریزی علوم پزشکی(  پنجمین جلسه شورای عالی برنامه

   گذرانند.می

طراحی کارآموزی بالینی در گروه علوم 

گروه  /م پزشکی کردستانآزمایشگاهی دانشگاه علو

به این صورت انجام  95در سال علوم آزمایشگاهی 

های گرفت که با توجه به جایگاه خاص آزمایشگاه

نقش  تشخیص طبی در تشخیص و درمان و طبعا  

آموزش بالینی و کارآموزی در عرصه و از طرفی 

های بررسی تجربیات در قسمت بالین و آزمایشگاه

نگری اجرای کارآموزی از تشخیص طبی نیاز به باز

شد، چرا های پایین )ترم سوم تا ششم( احساس میترم

های پایین فرصت زمانی که کارآموزی از ترم

تری را در ارتباط با بالین و آزمایشگاه در طی طوالنی

درمانی خواهند  -های آموزشیدوره در بیمارستان

توانند رشته مورد عالقه داشت و در واقع فراگیران می

خود را برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر بر اساس 

های مختلف آزمایشگاه انتخاب کنند؛ یا کار در بخش

بالعکس، در صورتی که گرایشی به اشتغال یا ادامه 

تحصیل در این رشته را نداشته باشند، از ترم سوم هدف 

خود را مشخص نموده و اتالف زمان را نخواهند 

رصه کارآموزی برای داشت. از طرفی حضور در ع

های پایین یک استمرار آموزشی فراگیران از ترم

همزمان با واحدهای آموزشی در دروس تئوری و 

 عملی را در پی خواهد داشت.

ریزی و در گروه به همین سبب، طراحی فرآیند پایه

. این فعالیت در سطح شکل گرفتعلوم آزمایشگاهی 

و در سطح گروه آموزشی، در سطح دانشکده، دانشگاه 

پس از  کشور برای اولین بار صورت گرفته است.

طراحی فرآیند، چگونگی انجام و اجرای آن نیز در 
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گروه بررسی و مورد تأیید گروه علوم آزمایشگاهی 

قرار گرفت. سپس با تصویب شورای آموزشی وکمیته 

ریزی آموزشی  دانشکده و دانشگاه، اجرای آن از برنامه

م و پنجم و در ترم بعدی در های سواز ترم 95سال 

ریزی و طبق برنامه 97های چهارم و ششم تا سال ترم

مطابق با تقویم آموزشی در هر نیمسال تحصیلی ادامه 

های آموزشی و های مربوطه در بیمارستانیافت و بخش

های میکروب آزمایشگاه مرکز بهداشت استان در بخش

ینی، شناسی، هماتولوژی و بانک خون، بیوشیمی بال

سرولوژی و انگل شناسی توسط همکاران هیئت علمی 

شده هم در های ارائهگروه پوشش داده شد. آموزش

های آموزشی با توجه به طی ترم شامل برگزاری کالس

نیازسنجی آموزشی، انجام کنترل کیفی و آموزش 

ی سمینار توسط دانشجویان و سایر چهره به چهره، ارائه

 های مذکور بود.خشکارهای عملی مرتبط با ب

 

 کارروشمواد و 

 97تا  95این مطالعه از نوع توصیفی بود که ازسال 

در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گروه علوم 

های آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی انجام شد. نمونه

های سوم تا نفر از دانشجویان ترم 83مورد مطالعه را 

تشکیل داده  ششم رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی

گیری در دسترس انتخاب بودند که به روش نمونه

شدند. معیار ورود به مطالعه شامل دانشجویان ترم سوم 

های ناقص از مطالعه خارج شدند. تا ششم بود. پرسشنامه

های این پرسشنامه در طیف لیکرت پنج همچنین پاسخ

( تا کامال  مخالفم 5ای از کامال  موافقم )نمره درجه

بودند. برای بررسی روایی  ره صفر( چیده شده)نم

نفر از متخصصان مرتبط  10االت از نظرات ؤمحتوای س

شامل متخصصین علوم آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیست 

االت ؤبرای بررسی روایی صوری س .استفاده کردیم

پرسشنامه هم عالوه بر نظرات متخصصان از نظرات چند 

هم استفاده شد و  نفر از دانشجویان مقطع کارآموزی

ها بازبینی گردید. پایایی االت بر اساس نظرات آنؤس

پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، بیش از 

بود. به منظور رعایت موازین اخالقی، پرسشنامه  90/0

نام بین دانشجویان توزیع شد. تجزیه و به صورت بی

های آمار توصیفی )میانگین، تحلیل دادهها با آزمون

 شد.  حراف معیار، فراوانی و درصد( انجامان

  

 هایافته

نفر از دانشجوی  83های مورد مطالعه را نمونه

مرد و  20)شامل  کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 زن( تشکیل داده بود. 63

 پرسشنامه ؤاالت: توزیع فراوانی پاسخگویی به س1جدول 

 درصد/تعداد() موافقم ین( های پای) حضور در بیمارستان از ترم التؤاس
 نظری ندارم

 )درصد/تعداد(
 مخالفم )درصد/تعداد(

تواند مفید های پایین میآیا دوره حضور در بیمارستان از ترم -1

 باشد؟
9/75%) 63( 4/8% (7) 6/15% (13) 

 (7)  %4/8 (2) %4/2 (74) %1/88 باشد؟این دوره در شناخت شغل و رشته تحصیلی موثر می آیا – 2

 (5)%4/20 (7) %4/8 )59) %1/71 آیا این دوره در فراگیری بهتر دروس دانشگاه تاثیر دارد؟ - 3

 (25) %2/30 (12) %5/14 )46) %2/55 آیا اجرای این دوره در نگرش مثبت شما به رشته تاثیر دارد؟ -4

 (16)  %3/19 (19) %9/22 )48) %8/57 آیا اجرای این دوره از نظر شما الزم است؟ -5

 (51) %5/61 (17) %5/20 (15) %18 کند؟آیا  این دوره به دروس دانشگاهی شما لطمه وارد می -6
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های پایین، میزان در خصوص ارائه کارورزی از ترم

شناخت شغل "، "بودنمفید "موافق بودن دانشجویان با 

الزم "، "فراگیری بهتر دروس"، "و رشته تحصیلی

درصد،  4/95درصد،  8/85به ترتیب برابر با  "بودن

درصد  6/51درصد بودند. در کل  1/58درصد و  7/67

یا این دوره به دروس آ"دانشجویان نیز با سوال 

 مخالف بودند. "کنددانشگاهی شما لطمه وارد می

 

 گیریو نتیجهبحث 

 80تا  70به وضعیت کشورها بین  امروزه بسته به

-های بهداشتیها در مورد پروتکلگیریدرصد تصمیم

 نقاط . بررسی(6) ها بستگی دارددرمانی به آزمایشگاه

 علوم آزمایشگاهی رشته آموزشی برنامه ضعف و قوت

کیفیت  ارتقاء را در جهت مفید راهکارهایی تواندمی

نماید و  ارائه کشور هایدانشگاه در رشته این آموزش

دوره کارآموزی در عرصه،  در این برنامه آموزشی قطعا 

 از مهمترین مراحل این دوره است.

وب سی و پنجمین جلسه طبق برنامه آموزشی مص

ریزی علوم پزشکی، فراگیران رشته شورای عالی برنامه

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی در ایران 

کارآموزی در عرصه را در دو نیمسال آخر دوره 

( 8 و 7 هایکارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی )ترم

 گذرانند.  می

اهی انطباق برنامه درسی علوم آزمایشگ توجه بهبا 

کشورهای امریکا، انگلستان، ژاپن، در ایران با برنامه 

نباتچیان   توسطپژوهش مروری در  که ترکیه و استرالیا

انجام شده است، در کل مسایل و  (7) و همکاران

اهداف آموزشی از جمله کارآموزی در کشورهای 

ها و  مختلف به یکدیگر شباهت دارند اما روش

باشد. واحدهای ها در کشورها متفاوت میریزیبرنامه

واحدی، در ایران  12در امریکا  2و  1کارآموزی بالینی 

هفته  28واحد در  15هفته، در استرالیا   17واحد در 16

 گیرینتیجه به توجه واحدی است. با 10و در ترکیه 

 واحدهای تحقیق، در این پژوهشگران توسط شده انجام

 تا و ترکیه کشورهای با ایران در شده ارائه درسی

 توجه طرفی از و شباهت دارد انگلستان با زیادی حدود

 و کارآموزی واحد کیفیت بهبود در بیشتر چه هر

 .(8و9) استشده نشان خاطر یکارشناس هایپروژه

با بررسی   (10) در تحقیقی دیگر  در کشورمان

المللی مطرح، سسه بینؤم و معتبر دانشگاه 60 از بیش

های آموزشی کارشناسی پیوسته ای بین برنامهمقایسه

دانشگاه معتبر جهان  17رشته علوم آزمایشگاهی با 

است و از نتایج در خور توجه در این انجام شده

های آموزشی و از جمله پژوهش نیاز به تغییر در برنامه

های آموزشی این ترین برنامهرآموزی، از مهمدوره کا

عمل آمده در کشورمان های بهباشد. بررسیدوره، می

در این تحقیق و همچنین تحقیق دیگری حاکی از 

 برنامه کارآموزی بالینی دانشجویان بود ضعف عمده در

(11) . 

در این فرآیند، کارآموزی در عرصه برای اولین بار 

در کشور از ترم سوم به جای ترم هفتم در دانشگاه 

علوم پزشکی کردستان در دانشکده پیراپزشکی/ گروه 

انجام شد و نتایج  97تا  95علوم آزمایشگاهی از سال 

ها و پایایی های به عمل آمده از فرمحاصل از ارزشیابی

آمیز بودن این فرایند صدم به خوبی بیانگر موفقیت 90

است. در واقع اجرای این فرآیند و تغییر در زمان 

ی واحد کارآموزی در عرصه از ترم سوم به بعد با ارائه

دانشگاه معتبر  17های آموزشی کارآموزی که در برنامه

وسته علوم ازمایشگاهی را دنیا که رشته کارشناسی پی

دهند و واحدهای کارآموزی را در کنار سایر ارائه می

گذرانند، همخوانی دارد؛ واحدهای عملی و تئوری می

 14/77از طرفی نظرسنجی از صاحب نظران نیز موافقت 

درصدی با حضور مستمر مربی در کنار کارآموزی را 

. از سوی دیگر، با اجرای این فرآیند (10) دهدنشان می
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و دکتری  (Mscهای با مدرک کارشناسی ارشد )مربی

( از گروه علوم آزمایشگاهی در PhDتخصصی )

های های بیمارستانهای مختلف آزمایشگاهبخش

آموزشی، درمانی و مراکز درمانی حضور مستمر 

داشتند. این تغییر در راستای ارتقای کیفیت آموزشی 

های مختلف عملی با اجرای  سمینارها و کالس علمی و

توجه به نیازهای  برای دانشجویان حاضر در عرصه با

است و در نهایت با برگزاری آموزشی انجام شده

های عملی و کتبی از هر بخش تحت نظر اساتید امتحان

گروه علوم آزمایشگاهی با توجه به تخصص مربوطه، 

ی کیفیت آموزش در طول ترم یا انتهای دوره ارتقا

است. حضور مستمر مربیان در علمی و عملی بهبود یافته

های مختلف در کارآموزی از دیگر نقاط قوت رشته

فرآیند در حال اجرا در دانشگاه علوم پزشکی 

کردستان/گروه علوم ازمایشگاهی است که در کشور 

باشد و با اجرای کارآموزی در نوآورانه می

 ز این جهت هم راستا است.های مطرح دنیا ادانشگاه

های آموزشی از نیاز به تغییر در ساختارسنتی برنامه

های دیگر محققین بطور جمله کارآموزی، در پژوهش

و نقش مقطع ( 12و13) مستقل مورد تاکید قرار گرفته

ی کارشناسی علوم آزمایشگاهی به عنوان یک مرحله

های الزم ای در امر آموزش و کسب مهارتپایه

است. در مقاطع کارشناسی ارشد و نشان شدهخاطر

دکتری  هم این مقطع  جایگاه خاصی را دارد؛ چنانچه 

در کشورمان دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم 

های ها و آموزشآزمایشگاهی سطح باالتری از مهارت

علمی و عملی را در مقایسه با مقطع پیوسته این رشته 

های بالینی و هارتدارا بودند که این خود اهمیت م

آزمایشگاهی از جمله کارآموزی در عرصه را در 

ی کیفیت خدمات آزمایشگاهی خاطرنشان ارتقا

سازد. الزم به ذکراست در مراحل اجرا می

هایی نظیر کمبود مربی و تجهیزات و محدودیت

های مختلف های مور نیاز به منظور انجام آزمایشکیت

مید است با رفع این توسط فراگیران وجود داشت که ا

ی سطح آموزشی هایی مؤثر در راه ارتقانواقص، قدم

دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی که نقش غیر 

قابل انکاری در نظام سالمت کشور در جایگاه تشخیص 

 و درمان دارند برداشته شود. 

در نهایت اجرای کارآموزی رشته علوم 

ی ما در به تجربه های پایین با توجهآزمایشگاهی از ترم

صورت این فرآیند در مقایسه با اجرای کارآموزی به

مفید باشد.  تواند کامال واحد در دو نیمسال آخر، می 16

ی آموزشی در این بررسی نیاز به تغییر در برنامه

گرفت، از طرفی  استمرار و کارآموزی مورد تاکید قرار

حین  ارتقای یادگیری عملی در عرصه در فراگیران در

های عملی و تئوری دروس کالس ۀاجرای برنام

ی کارآموزی آموزشی به شیوه همزمان مشابه با برنامه

داشت. به عالوه، حضور   دانشگاه برتر دنیا وجود 17در 

مستمر مربیان گروه علوم آزمایشگاهی از کارشناس 

ارشد تا  دکتری در مراحل اجرای فرایند از ترم سوم تا 

 ر اجرای فرآیند بسیار مؤثر بود. هشتم در عرصه د

توان به های انجام این فرآیند میاز محدودیت

های آزمایشگاهی به منظور کمبود تجهیزات و کیت

آموزش دانشجویان در عرصه کارآموزی رشته علوم 

توان اشاره آزمایشگاهی و همچنین کمبود مربی می

کرد و از طرفی تعامل با آموزش دانشجویان در 

های آموزشی درمانی از نکات قابل توجه انبیمارست

 باشد.می

الزم به ذکر است که این فرآیند در جشنواره 

آموزشی شهید مطهری  دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

جزو فرآیندهای برتر دانشگاهی انتخاب  98سال  در

 است.شده

 

 



 ... ارزیابی اجرای کارآموزی در      30

 25-31 /1399 بهار دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 تشکر  و قدردانی

وسیله از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی بدین

دستان و مراکز آموزشی درمانی و همکاران محترم در کر

های آموزشی درمانی توحید، بعثت و آزمایشگاه بیمارستان

مرکز بهداشت استان که در هموار کردن مشکالت نهایت 

همکاری را داشتند کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

همچنین از زحمات آقای دکتر خالد رحمانی، عضو محترم 

ه آمار و اپیدمیولوژی و خانم حسنی قادری هیئت علمی گرو

عضو محترم گروه علوم آزمایشگاهی که بدون هیچ 

چشمداشتی در نگارش این مقاله ما را یاری کردند 

 سپاسگزاریم. 
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Abstract 

Background and Aim: For the first in the country, there has been a change in the timing of 

the implementation of the curriculum from the lower semesters to the last two semesters of 

the undergraduate laboratory science. The purpose of this study was to evaluate the 

performance of undergraduate internships in the field of laboratory science from the students' 

point of view. 

Material and Method: This descriptive study was conducted from 2016 to 2018 at 

Kurdistan University of Medical Sciences, Faculty of Paramedical Sciences / Department of 

Laboratory Sciences. The data were collected by  a researcher-made questionnaire that 

evaluates students' perceptive on internship from lower semesters with 6 questions. 

Results: The study samples consisted of 83 people from third to sixth semester 

undergraduate students in laboratory sciences. In terms of internships from lower semesters, 

students' agreeableness to "usefulness", "job knowledge and discipline", "better course 

learning", "necessity" was 85.8%, 95.4%, 67.7% and 58.1%, respectively. Overall, 51.6% of 

students also disagreed with the question that "Does this course harm your college 

education?" 

Conclusion: According to the students, the implementation of the internship training 

program in the field from the lower semesters, from third to the sixth semester, instead of 

starting from the seventh semester, can help in better learning the courses. 

Keywords: Bachelor of Medical Laboratory Sciences, Field Training, Curriculum Review 
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