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 چکیده
اند از اهميت  های الزم برنامه آموزشی دکترای علوم تشریحی به عنوان فراهم کننده زمينه برای تربيت افراد متخصص که دارای مهارت مقدمه:

در ایران با دیگر کشورها بر اساس  یبرنامه آموزشی دکترای علوم تشریح ای ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی مقایسه
 باشد. استاندارهای اروپایی می

های ایران را بررسی و سپس با  مقایسه ای، ابتدا برنامه آموزشی دوره دکترای علوم تشریحی دانشگاه-در این پژوهش توصيفی ها: مواد و روش

 مختلف مقایسه گردید و درصد تطابق هر مولفه با استانداردها بررسی شد.  لفهمو 8استاندارد اورفئوس اروپایی در 

با استاندارد اروپایی درصد  100مولفه تطابق  5لفه مقایسه گردید. که در مو 8ان با استاندارد اورفئوس در های ایر دانشگاه :ی پژوهشیافته ها

. در حالی بودندآموختگان  های آموزشی، مقاطع آموزشی و نقش و جایگاه دانش آموزشی، شيوهمولفه شامل برنامه آموزشی، اهداف  5داشته است و این 
با استاندارد اروپایی درصد  66در ایران مطابقت  تشریحی علوم انتخابی دکترای و محوری آموزش که مولفه ساختار کلی برنامه آموزشی و مولفه محتوای

 با استاندارد اورفئوس را کسب کرد.درصد  50ی علوم تشریحی تنها مطابقت اآموزشی دکتر . در نهایت مولفه طول دورهندرا کسب کرد

های بررسی شده برنامه درسی ایران با استاندارد اورفئوس مطابقت نداشته اند.  آیتم از مولفه 3 مطالعه حاضر نشان داد که بحث و نتیجه گیری:

نامه ها، عدم تطابق طول دوره با برنامه درسی و نيز عدم توانایی برنامه درسی  و منظم بر پایان این سه مورد شامل عدم وجود کميته نظارت دوره ای
ای و منظم بر روند کار  های نظارت دوره ود تشکيل کميتهـــش این پيشنهاد می بر د. بنابودنالمللی  های بين آموختگان در عرصه برای حضور دانش

 در ایران در صدر کار قرار بگيرد.  علوم تشریحیی تخصصی اکوریکولوم دکتر بازنگریو نيز  نامه ها پایان
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 مقدمه
برنامه آموزشی از موضوعات مهم در تعليم و تربيت 
محسوب می شود که نقش انکارناپذیری در تربيت 
نيروی انسانی کار آمد دارد. طرح کلی یك برنامه 

س، ــی دوره، روش تدریـــآموزشی، محتوای درس
های ارزیابی دانشجو و ارزشيابی برنامه آموزشی  روش

شجویان را نشان ــانتظارات دان را مشخص می سازد،
فعاليت های می دهد، و در نهایت چهارچوب زمانی 

پيدایش  ء. سابقه و منشا(1)دوره را ترسيم می سازد
علوم تشریح را می توان در سابقه علم پزشکی یعنی از 

گونگی شناخت بدن ـــها و چ بدو شناخت بيماری
ها دانست.  های آن ها و نيز درمان بيماری انسان

آناتومی به شاخه ای از مورفولوژی تعلق دارد که به 
ها  ها یا ساختارهای بدن و ارتباط آن مطالعه ساختمان

با یکدیگر از حالت ماکروسکوپيك)مطالعه با چشم غير 
يك)مطالعه با چشم مسلح( ــکوپـــمسلح( تا ميکروس

وجود یك برنامه آموزشی جامع که بتواند  .(2)می پردازد
به نيازهای روز و در حال تغيير جامعه پاسخ داده و از 

نيروی انسانی ماهر و  طرف دیگر بتواند با تربيت
توانمند افراد را در انجام وظایفشان یاری دهد از 

ترین وظایف نظام آموزشی  ترین و مهم ضروری
شود کيفيت از جمله مفاهيمی است که در  محسوب می

سال اخير ابتدا در صنعت بدان توجه شده است. به  50
تبع این امر امروزه توجه به مفهوم کيفيت و کاربرد آن 

های آموزشی نيز بيش از پيش گسترش یافته ر نظامد
بررسی نظام های آموزشی موفق در دنيا و  .(3)است

مقایسه این نظام ها با سيستم آموزشی مورد استفاده، 
در باال بردن کيفيت آموزشی و اثر بخشی آن سيستم 

های  در یکی از روش .(4)آموزشی حائز اهميت است
و معيارهای خاصی تعریف ارزیابی کيفيت، استانداردها 

می شود. ارزیابی برنامه آموزشی عبارت است از فرآیند 
تعيين، تهيه و گردآوری اطالعات که برای تصميم 
گيری در جهت بهبود فرآیند یادگيری و یاددهی انجام 

ارزیابی برنامه آموزشی را فرآیندی  کالً .(5)می شود
آموزشی ام های ـــفيت نظـــجهت قضاوت درباره کي

ام ــــتيابی به دو هدف انجــــمی داند، که برای دس
گو کردن ــپاسخ-1 ارتند از:ــــکه عب می پذیرد

سسه های آموزش عالی در چگونگی استفاده از وم

اليت های ـــــطابق فعــارزشيابی ميزان ت-2منابع، 
سسه های آموزشی با استانداردهای از قبل تعيين وم

سنجی تالشی است برای ارزشيابی شده، در واقع اعتبار 
کيفيت موسسه ها، برنامه ها و خدمات و اندازه گيری 
آن ها در مقابل استانداردهای توافق شده است که 

داردها ــتانـــمينان از تطابق آن ها با اســـموجب اط
 .(6-9)دمی گرد

اغلب کشورهای اروپایی حداقل استانداردها را به 
سسه آموزش عالی وهيچ م کار می گيرند، به طوری که

. استاندارد (10)نباید پایين تر از آن استانداردها باشد
اورفئوس یکسری استاندارد برای برنامه های دکترا و 
سطحی از مدرک دکترا در علوم زیست پزشکی و 

ایی اجرا ـــسالمت ارائه می کند که در کشورهای اروپ
سيس شده است. این ات 2012می شود که در سال 

محيط تحقيق، -1حيطه می باشد:  8اندارد شامل است
رنامه ب-4سياست و معيارهای پذیرش، -3بازده ها، -2

-8ارزیابی و -7پایان نامه، -6نظارت، -5آموزش دکترا، 
 ساختار.

لذا این مطالعه به منظور بررسی برنامه آموزشی 
اس ــــریحی در ایران بر اســـدوره دکترای علوم تش

يرد تا با مقایسه ـــئوس انجام می گـــاستاندارد اورف
 دکترایحيطه ها و ابعاد مختلف برنامه آموزشی دوره 

های موجود در آن  ازوضعيت و کاستی علوم تشریحی
مطلع شده و زمينه ای برای اصالح و بازنگری برنامه 

 آموزشی فعلی فراهم آوریم.

 ها مواد و روش
برنامه ای، ابتدا  مقایسه-در این پژوهش توصيفی

های  آموزشی دوره دکترای علوم تشریحی دانشگاه
ایران بررسی و سپس با استاندارد اورفئوس اروپایی 

چك  زآوری اطالعات ابتدا ا برای جمع مقایسه گردید.
ليستی استفاده شد که در برگيرنده اطالعات کلی از 

علوم  دکترای قبيل رسالت و اهداف، طول کل دوره
علوم دکترای آموزشی دوره های  تشریحی، گرایش

تشریحی و مدت زمان و محتویات واحدهای رسمی و 
انتخابی در نظر گرفته شده برای گذراندن مقاطع آن 

بررسی برنامه  زد. سپس نتایج به دست آمده ابودن
ت شده و با استاندارد ـــست ثبــآموزشی در چك لي

 .شداورفئوس مقایسه 
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 های پژوهش یافته
ی اکل واحدهای درسی دوره دکتردر ایران تعداد 

واحد  25واحد شامل  50رشته علوم تشریحی  تخصص
واحد اختصاصی  5و  (core)اریــــاصی اجبـــاختص

 20واحد اختصاصی و  30مجموعاً  (non-core)اختياری
باشد. در مرحله آموزشی دانشجو  واحد پایان نامه می

واحد اختصاصی دوره  30ملزم است عالوه بر گذراندن 
با تشخيص گروه آموزشی مربوطه و تأیيد شورای 
تحصيالت تکميلی دانشگاه تعدادی از دروس کمبود یا 

واحد بگذراند. مرحله  16جبرانی را حداکثر تا سقف 

از پژوهشی پس از قبولی دانشجو در امتحان جامع آغ
واحد( و دفاع و قبولی آن  20شده و با تدوین پایان نامه)

های ایران با استاندارد  دانشگاه پذیرد. پایان می
 5ردید. که در ـــلفه مقایسه گوم 8وس در ـــاورفئ

 وزشی، شيوهــداف آمــــی، اهــــمولفه )برنامه آموزش
ش و جایگاه ــــهای آموزشی، مقاطع آموزشی و نق

 مــــایی هـــاندارد اروپـــوختگان( با استآم دانش
ه لفه بوه مــــداشته است و در سدرصد  100وانی ـــخ

 شماره )جدوله استــــخوانی داشت صورت تقریبی هم
1). 

 

 

 

 استاندارد اورفئوس اروپا با دکترای علوم تشریحی ایران مولفه 8مقایسه . 1شماره  جدول
 ایران استاندارد اورفئوس

 %66 تشریحی علوم دکترای آموزشی برنامه کلی ساختار عنصر-1

 √ باشند. بحرانی و تحليلی تفکر شامل که باشند های دیگری فعاليت و دوره ها اصلی، تحقيق مبنای بر دکترا بایستی آموزش برنامه های الف -1

 √ باشد. داشته کارش محيط با خوانی که هم این مگر تمام وقت باشد باید شوند می کسب بالينی متخصصين که توسط دکتراهایی برای ب-1

 - .شود مشخص زمينه این در دانشجو پيشرفت تا باشد داشته نامه پایان بر کميته نظارت باید تکميلی تحصيالت دانشکده ج -1

 %50 تشریحی علوم آموزشی دکترای دوره طول عنصر – 2

 بيماری مانند خاصی موارد برای بایستی زمان شدن طوالنی ریزی شوند. برنامه سال 3-4 معادل مشخص، زمانی حد با بایستی دکترا برنامه های الف -2
 .باشد یا والدین دانشجو

- 

 √ ..ببينند آموزش تحقيق روش زمينه در ماهه حدود شش دوره یك موازی صورته ب زمان هم باید آموزش طول در ب -2

 %100 تشریحی علوم دکترای آموزشی برنامه عنصر – 3

دیده  آموزش تدریس و تحقيق زمينه در مسئوالنه عمل و اخالق با اصول مرتبط در دانشجویان که کنند تضمين بایستی دکترا آموزشی های برنامه الف -3
 .باشند

√ 

 √ باشند. مستقل تدریس و تحقيق به انجام قادر که شود دانشجویانی التحصيلی فارغ به منتهی باید برنامه دکترا ب -3

 %100 تشریحی علوم آموزشی دکترای اهداف عنصر -4

 ادراک، و توانایی باشند، داده نشان را رشته آن با مرتبط تحقيق های روش و ها تسلط مهارت و رشته مطالعه از اصولی درکی بایستی دانشجویان دکترا الف-4
 را باشد شده بين المللی قضاوت انتشارات با مناسب که سطحی در دانش پژوهی با یکپارچگی را اصلی تحقيق یندآفر اقتباس و سازی اجرا طراحی،

 .باشند داده نشان

√ 

 √ برقرار کنند. ارتباط خود تخصص زمينه های با رابطه در جامعه و انجمن دانش پژوهی خود، همکار با بتوانند ب -4

 √ باشند. دانش بر مبتنی جامعه در فرهنگی یا اجتماعی تکنولوژی، دستاورد و ای حرفه و آکادميك زمينه های در ارتقاء به قادر که داشت انتظار ج -4

 %100 تشریحی علوم آموزشی دکترای های شيوه عنصر -5

 √ محور پژوهش الف-5

 √ محور دانشجو ب -5

 %66 تشریحی علوم انتخابی دکترای و محوری آموزش محتوای عنصر -6

 تا می باشند ویژه رشته اجزاء و آمار و قيقــتح ناسیــــحيوانی روش ش آزمایش ایمنی، و سالمت اخالق، در دوره هایی شامل رسمی دوره های الف -6
 کرد. پشتيبانی ها علمی آن تحقيق در را دانشجو

√ 

 تدریس در آکادميك، غير و آکادميك مخاطبين به خود ارائه تحقيق دکترا در دانشجویان آموزش شامل بایستی انتقال قابل های مهارت در دوره ها ب -6
 حرفه شبکه بندی و توسعه و دانشجویان و نظارت متخصصين علمی، پژوهش بحرانی ارزیابی پروژه، مدیریت شناسی، زبان های مهارت دانشگاه، در

 باشد.

√ 

 - .باشد اخير سال 3-4 در المللی بين سطح در علمی نيازهای کننده برآورده باید دکترا دانشجوی نامه پایان ج -6

 %100 تشریحی علوم آموزشی دکترای مقاطع عنصر -7

 √ .بپردازد خود نامه پایان به وسپس گذرانده را جامع امتحان ماهه 6 ترم سه آن حداکثر و ماهه 6 ترم دو عرض در باید دانشجو الف -7

 %100 تشریحی علوم آموختگان دکترای دانش جایگاه و نقش عنصر -8

 √ .دارند مطالعه رشته مورد از اصولی و کامل درک که هستند دانشمندانی دکترا التحصيالن فارغ الف -8

 √ .هستند دارا را رشته آن با مرتبط تحقيق های روش و ها مهارت به کامل تسلط ب -8

 √ گروه. رهبری تدریس، دیگران، کار بر نظارت نظير هایی صالحيت دارای ج -8

 √ .باشد می دانش بر مبتنی فرهنگی و جامعه تکنولوژی، زمينه در دستاوردها ای حرفه و آکادميك ارتقاء و پروژه، مدیریت د -8
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 برنامه کلی لفه ساختاربه این صورت که در مو
تشریحی ایران دو سوم امتياز  علوم دکترای آموزشی

م اول ــرا کسب نموده یعنی امتياز آیت (درصد 66)
 تحقيق مبنای بر دکترا بایستی آموزش های )برنامه
 شامل که باشند های دیگری فعاليت و هادوره اصلی،
 باشند( و آیتم دوم)برای بحرانی و تحليلی تفکر

 بـــکس نیـــبالي متخصصين که توسط دکتراهایی
 با خوانی که هم این مگر تمام وقت باشد باید شوند می

 طور کامل کسب نمودهه باشد( را ب داشته کارش محيط
  است.

تشریحی  علوم آموزشی دکترای دوره لفه طولمو
( را کسب نموده یعنی درصد 50ایران نيمی از امتياز)
 زمانی حد با بایستی دکترا های امتياز آیتم اول)برنامه

 طوالنی ریزی شوند. برنامه سال 3-4 معادل مشخص،
 بيماری مانند خاصی موارد برای بایستی زمان شدن

باشد( را کسب ننموده ولی امتياز آیتم  یا والدین دانشجو
 موازی صورته ب زمان هم باید آموزش طول دوم)در

 تحقيق روش زمينه در ماهه حدود شش دوره یك
 . است کسب نمودهرا  (دببينن آموزش
 انتخابی دکترای و محوری آموزش لفه محتوایمو

را کسب درصد(  66تشریحی ایران دو سوم امتياز) علوم
 شامل رسمی های نموده یعنی امتياز آیتم اول)دوره

حيوانی  آزمایش ایمنی، و سالمت اخالق، در هایی دوره
 ژهـــوی تهـــرش اجزاء و آمار و تحقيق روش شناسی

 پشتيبانی ها علمی آن تحقيق در را دانشجو تا باشند می
 انتقال قابل های مهارت در ها کرد( و آیتم دوم)دوره

 تحقيق ارائه دکترا در دانشجویان آموزش شامل بایستی
 تدریس در غيرآکادميك، و آکادميك مخاطبين به خود

 پروژه، مدیریت شناسی، زبان های مهارت دانشگاه، در
 و نظارت متخصصين علمی، پژوهش بحرانی ارزیابی

باشد( را کسب  حرفه بندی شبکه و توسعه و دانشجویان
 دکترا دانشجوی نامه نموده ولی امتياز آیتم سوم)پایان

 المللی بين سطح در علمی نيازهای کننده برآورده باید
 باشد( را کسب ننموده است.  اخير سال 3-4 در

 و نتیجه گیری بحث
بررسی مقایسه ای برنامه  این تحقيق به جهت

در ایران با دیگر  یآموزشی دکترای علوم تشریح
اساس استاندارهای اروپایی صورت گرفت.  کشورها بر

را در  علوم تشریحیمطالعه حاضر برنامه درسی دکتری 
سه مولفه آموزشی ساختار کلی برنامه درسی، طول دوره 
درسی و محتوی آموزش محوری و انتخابی برنامه 

. نتایج این شدندبا استاندارد اورفئوس مقایسه  درسی
مطالعه نشان داد که برنامه درسی دکتری تخصصی 

بر اساس فرمت استاندارد  ایران دقيقاً علوم تشریحی
باشد که از دو دوره  می برنامه کشورهای اروپایی

ی آموزشی و پژوهشی تشکيل شده است. در طول امجز
آموزشی دانشجویان ملزم به گذراندن دروس  این دوره

و پس از  بودنداختصاصی اختياری و اختصاصی اجباری 
گذراندن امتحان جامع وارد فاز پژوهشی برنامه درسی 

 . اند خود شده
مورد با استاندارد  3نتایج حاصل از این مطالعه در 

نشان  خوانی هم. اولين عدم انطباق نداشتاورفئوس 
در  علوم تشریحیداد که ساختار کلی برنامه درسی 

 1 شماره موجود در جدول ایران از نظر امتياز آیتم سوم
 بر کميته نظارت باید تکميلی تحصيالت )دانشکده

 زمينه این در دانشجو پيشرفت تا باشد داشته نامه پایان
. این داشتشود( با استاندارد اورفئوس مغایرت  مشخص

اجرایی -می تواند به علت تشکيالت اداریعدم تطابق 
ها  های علوم پزشکی ایران باشد که در آن دانشگاه

يل ــشکـــنامه ها ت کميته نظارت دوره ای بر پایان
و  تهيه پروپوزالدر هنگام فقط نمی شود و پایان نامه 

بررسی می شود ولی نظارت نامه  هنگام دفاع از پایان
بررسی  شود. اعمال نمیدر طول دوره به صورت جدی 

ها نشان داد که به طور مثال در دانشگاه  سایر دانشگاه
ماساریك کشور چك دانشجو باید به صورت مرتب 

نامه خود را به صورت سمينار ارائه دهد و  روند پایان
 پيشرفت پایان نامه را گزارش دهد.

از طرفی دیگر مطالعه حاضر نشان داد که طول 
در  علوم تشریحیی اآموزشی دکتردوره درسی برنامه 

ایران با طول دوره استاندارد اورفئوس مطابقت نداشت 
رایط دوره، مشکالت ـــی از شــواند ناشــکه می ت

ای و تعداد باالی دانشجویان دکترا  آزمایشگاهی، بودجه
سال است  5/4 درسی طول این دوره باشد. در برنامه
ی سایر بررس کشد. سال طول می 6ولی در عمل 

های اروپا نشان داد که به طور مثال دانشگاه  دانشگاه
گالوی کشور ایرلند دوره دکترای علوم تشریحی ساختار 
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 4سال است که برای دانشجویان تمام وقت  6-4یافته 
ال به طول ــس 6سال و برای دانشجویان پاره وقت 

چنين در دانشگاه گالوی ایرلند شيوه  انجامد. هم می
محور است و دانشجو با رویکرد تربيت  وهشژآموزشی پ

مدرس رشته علوم تشریحی، در کنار محقق علوم 
 تشریحی است. 

برگرفته از مطالعه حاضر که  خوانی همسومين عدم 
ی آموزش محوری و انتخابی برنامه ابررسی مولفه محتو

استاندارد  ایران در مقایسه با علوم تشریحیدرسی 
نامه های  که پایان داداورفئوس پرداخته است، نشان 

دانشجوهای دکترا برآورده کننده نيازهای علمی در 
سال اخير نبوده است. با توجه  3-4المللی در  سطح بين

که این رشته خيلی قدیمی است، طبيعی است  به این
محصول چنين رشته ای نتواند کامالً بر نيازهای علمی 

امروزی منطبق باشد. رشته علوم  پژوهشی جامعهو 
ه ترین شاخه علوم پایه پزشکی است ب تشریحی قدیمی

پایه پزشکی از آن به  های علوم که سایر شاخه طوری
اخير با ظهور علم  تدریج نشأت گرفته و در دو دهه

پزشکی این رشته دچار تحول چشمگيری شده  آموزش
شناسی این اخه کالبدیك طرف ش که از است. به طوری

 Medicalپزشکی) بر اصول آموزش رشته بنا

Educationه ( از صورت تشریحی محض خارج و ب
( تغيير Functionalصورت کاربردی و بالينی و عملی)

گر دروس بيولوژی سلولی و ـــرف دیـــیافته و از ط
رون ميکروسکوپی، کشت ــهایی از قبيل الکت تکنيك

هيستوشيمی به این علم اضافه  سلولی، مورفومتری و
 بر بنا .(11)شده و پهنه این علم را گسترش داده است

این، نياز به بازنگری کوریکولوم این رشته از اهميت 
های  مقایسه برنامه .خواهد بودای برخوردار  ویژه

آموزشی دکترای علوم تشریحی در ایران و استاندارد 
انجام شده نشان داد که و با استناد به مطالعات  اروپایی

 ی برایدر ایران اسناد و مستندات طراحی شده چالش
محتوای این اما بخشی از  نبودههای آموزشی  برنامه

نهاد ـــن پيشـــای بر . بناخواهد بودبرنامه قابل ارتقاء 
ی اکيفيت برنامه درسی دوره دکتر ءشود جهت ارتقا می

ی نظارت در ایران، کميته ها علوم تشریحیتخصصی 
ها تشکيل شود.  نامهدوره ای و منظم بر روند کار پایان

تواند  کولوم این رشته میـــبازنگری کوری چنين و هم
داف درسی بپردازد و ـــو اه اتوـــبه بررسی دوباره مح

وری کوریکولوم ـــوزش محــولفه آمـــميزان تطابق م
 تقاءاروس را ـــتاندارد اورفئــــبت به اســایران نس

دهد. 
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Abstract 
Introduction: Curriculum of Anatomy plays 

an important role in training experts in the 

Anatomical Science. Therefore, this study 

aimed to audit the Iranian curriculum for 

Anatomy PhD program according to 

European standards (ORPHEOUS).  

 

Materials & Methods: This descriptive-

comparative study initially investigated the 

content and structure of Iranian curriculum 

of Anatomy PhD program, and then 

compared it to ORPHEOUS standards. This 

European standard elaborates the 

curriculum in eight facets and identifies the 

level of alignment between Iranian and 

European curriculum with respect to each 

facet.  

 

Findings: Our findings indicated that the 

Iranian curriculum for Anatomy PhD 

program was 100% in concord with the 

European standards in five facets including 

course programs, educational content, 

teaching methods, educational level, and 

role of graduates. However, two facets 

obtained 66% concordance to ORPHEOUS, 

namely educational structure and course-

based teaching. Finally, the duration of 

Iranian program was only 50% similar to 

what ORHEOUS has recommended as the 

standard duration for PhD programs.  

 

Discussion & Conclusions: This study 

revealed that three facets of the Iranian 

curriculum for Anatomy PhD program were 

not fully consistent with the European 

standards. These three facets were lack of 

provisional committee to monitor progress 

in students’ theses, lack of compatibility 

between the offered duration of study and 

the real time it takes to graduate, and lastly, 

lack of the program’s ability to attend in the 

international arena. Therefore, it is 

recommended to establish a provisional 

committee for monitoring progress in 

students’ theses and to revise the 

curriculum accordingly.  
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ORPHEOUS standards 
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