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تاریخ پذیرش9318/94/29 :

چکیده
مقدمه :از منظر آکادمیک ،تفاوت در ماهیت برنامههای آموزشی دورههای پزشکی عمومی و دکتری تخصصی ( PhD: Doctor of

 )Philosophyعلوم پایه پزشکی ،یک امر طبیعی و واضح میباشد؛ از این رو الزم است جهت ارائه بهتر خدمات بالینی و اجرای پروژههای
تحقیقاتی مشترک ،ارتباط مؤثرتری بین این دو گروه برقرار شود .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف مروری بر شواهد دوره دکتری
تخصصی رشتههای علوم پایه پزشکی ( )PhDبه دوره پزشکی ( )MD: Doctor of Medicineدر سایر کشورها و ارائه پیشنهاداتی
بهمنظور راهاندازی این دوره در ایران انجام شد.
مواد و روشها :مقاالت موجود منتشرشده طی سالهای  9134تا  2491با استفاده از کلیدواژگان " "MD" ،"PhDو " PhD to MD
 "Courseبه تنهایی و در ترکیب با واژگان " "Program" ،"Curriculumو " "Courseدر پایگاه های Web of ،Scopus

 PubMed ،Scienceو  Google Scholarجستجو گردیدند.
یافتهها :نتایج نشان دادند که برنامهریزیهای وزارت بهداشت در رابطه با تشویق فارغالتحصیالن پزشکی عمومی جهت ورود به دوره
دکتری تخصصی در راستای ارتقای خدمات بالینی مؤثر واقع شده است و میتوان از تجربه آن در زمینه ورود فارغالتحصیالن دکتری
تخصصی به دوره پزشکی استفاده نمود .همچنین با توجه به وجود دوره  PhDبه  MDدر برخی از دانشگاههای معتبر دنیا میتوان با
درنظرگرفتن نحوه آموزش پزشکی در ایران ،دوره مذکور را در برخی از دانشگاههای معتبر داخلی راهاندازی و اجرا کرد.
نتیجهگیری :به نظر میرسد راهاندازی دوره  PhDبه  MDدر کشور در قالب یک دوره چهار ساله پس از آزمون ورودی طراحیشده از
دروس علوم پایه پزشکی میتواند زمینه ارتباط مؤثر بین علوم پایه و بالین ،بهبود کیفیت تحقیقات در حوزه علوم پزشکی و افزایش
انگیزه دانشجویان و فارغالتحصیالن مقاطع دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی را فراهم آورد.
کلمات کلیدی :برنامه آموزشی ،دوره پزشکی ( ،)MDدوره دکتری ( )PhDدر علوم پایه پزشکی ،مروری

*

نویسنده مسئول :ناصر عجمی ،گروه ژنتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن+181909342883 :؛ ایمیل:

AjamiN951@,mums.ac.ir؛ احمد اسماعیلزاده ،گروه تغذیه جامعه ،دانشکده علوم تغذیه و رژیمشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .تلفن+182988155845 :؛
ایمیلa-esmaillzadeh@tums.ac.ir :
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مقدمه
آموزش عالی ،عاملی محوری برای توسعه و پیشرفت

فیزیولوژی و طب نشان میدهد که نیمی از برندگان،

کشورها محسوب میشود .سیر تاریخی توسعه نظام آموزش

پزشکان محقق بودهاند ( .)5اگرچه آموزش پزشکی و

عالی در کشورهای مختلف حاکی از تغییرات گسترده این

محققان علوم پایه مکمل یکدیگر به نظر میرسند؛ اما در

حوزه همگام با رشد و گسترش فناوریهای نوین در قرن

شرایط فعلی به نوعی در تناقض میباشند؛ زیرا نحوه تربیت

انفجار اطالعات میباشد .با توجه به موانع ،محدودیتها و

آنها با یکدیگر متفاوت است ()3؛ بنابراین برقراری ارتباط

چالشهای نوین آموزش عالی ،همگامسازی نیروی انسانی با

صحیح بین علوم پایه پزشکی و علوم بالینی میتواند بهطور

این تغییرات ،یکی از عوامل مهم در توسعه کشورها

معناداری در راستای ارتقای کیفیت تحقیقات در حوزه

محسوب میگردد؛ از این رو تدوین برنامههای استراتژیک

علوم پزشکی و نیز بهبود کیفیت خدمات بالینی مؤثر و

در حوزه آموزش عالی متناسب با نیازهای روز ضروری به

مفید باشد ( .)2،8هر چند در حال حاضر در کشور دوره

نظر میرسد ( .)9دانشگاه ،سازمان و ساختار کالنی است که

 MD-PhDجهت این مهم در حال برگزاری است ولی طی

طیف گستردهای از فعالیتها در آن انجام میشود و روشن

سال های اخیر به دلیل عدم انگیزه فارغ التحصیالن و

است که این ساختار کالن نمیتواند به شکل بهینهای به

دانشجویان پزشکی به تحصیل در مقاطع دکتری تخصصی،

اهداف خود دست یابد؛ مگر آنکه مجموعهای منظم تحت

استفاده از ظرفیت این دوره در دانشگاه ها رو به کاهش

عنوان "برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی کالن" در ساختار

می باشد .بنابراین به نظر میرسد برگزاری دوره چهار ساله

دانشگاه ایجاد شده و استقرار یافته باشد ( .)2،3بهطور کلی

پزشکی برای فارغالتحصیالن رشتههای دکتری تخصصی

هدف نهایی از آموزش دانشگاهی ،آموزش و پرورش افراد

مرتبط با علوم پایه پزشکی ( PhDبه  )MDمیتواند کمک

بهمنظور فعالیت در زمینه تخصص کسبشده ،پژوهش در

شایانی به تکمیل دوره  MD-PhDو همچنین ایجاد انگیزه

راستای کشف حقایق علمی و پاسخگویی به نیازهای جامعه

در فارغالتحصیالن دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی

میباشد (.)0

عالقهمند به علوم بالینی نماید .دوره  PhDبه  MDدر سال

آینده علمی هر کشور به وجود محققان توانمند وابسته

 9129در دانشگاه میامی ایاالت متحده آمریکا با پذیرش

است .در سالهای اخیر با وجود افزایش مطالعات در حیطه

دانشجو از میان افرادی که دارای مدرک  PhDبودند ،با

علوم پزشکی در ایران ،کیفیت این فعالیتهای پژوهشی با

هدف تربیت پزشکان دانشمندی که بتوانند با بهکاربردن

کمیت تعداد کارهای علمی متناسب نبوده و عدم وجود

علوم پایه در بالین بیماران -چه در زمینه کارهای درمانی

مسیر مشخص رشد آکادمیک در کشور ،یکی از دالیل

و چه در مطالعات بالینی -نقش خود را به بهترین شکل

عمده مهاجرت نخبگان جوان به کشورهای خارجی

ایفا کنند ،آغاز شد .ابتدا تمامی رشتههای علوم پایه

میباشد .مطالعات مختلف نشان دادهاند که بهترین

میتوانستند در این دوره شرکت کنند؛ اما به مرور زمان

دستاوردهای علوم پزشکی ،حاصل فعالیت پزشکان محققی

تعداد رشتهها با توجه به استقبال و عالقه گروه علوم

است که هم در مهارتهای بالینی و هم در تحقیقات علوم

پزشکی ،تنها به رشته های گروه پزشکی محدود شد .در

پایه پزشکی و بالینی آموزش دیدهاند .نگاهی به برندگان

حال حاضر دوره مذکور در چندین دانشگاه این کشور

جایزه نوبل طی سالهای  9112تا  2493در زمینه

وجود دارد .بررسیها نشان میدهند افرادی که از
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مروری بر دوره  PhDبه  MDدر سایر کشورها

رشتههای دکتری علوم پایه پزشکی وارد دوره پزشکی

کار میباشند ( .)1دوره مذکور در دیگر دانشگاههای

شدهاند ،در مناصب متعدد دانشگاهی ،دولتی و خصوصی

ایاالت متحده همچون دانشگاه کلمبیا (راهاندازی دوره از

مشغول به کار بوده و بازده آن بسیار مفید گزارش شده

سال  ،)2493دانشگاه نیویورک

( NYU: New York

است ( .)1-99با توجه به وجود دوره مذکور ( PhDبه

 )Universityو سایر دانشگاهها بهصورت دورهای سه ساله

 )MDدر برخی از دانشگاههای معتبر دنیا ،مطالعه مروری

برای فارغالتحصیالن دوره دکتری تخصصی وجود دارد.

حاضر با هدف ارائه مستندات الزم برای راهاندازی دوره

طول این دوره در دانشگاه کلمبیا  33ماهه بوده و شامل

مذکور در کشور انجام شد.

سه مرحله 93( Preclinical Course :ماه)،
 92( Clinical Yearماه) و

مواد و روشها

Major

Electives, Board Prep, and

( Interviewsپنج ماه) میباشد (( )92شکلهای  9و .)2

مقاالت موجود منتشرشده طی سالهای  9134تا

در مورد رسالت و اهداف ایجاد این دوره در دانشگاههای

PhD

مذکور ،مواردی چون برقراری ارتباط مؤثر بین علوم پایه و

 "to MD Courseبهتنهایی و در ترکیب با واژگان

بالین ،بهبود کیفیت تحقیقات در این زمینه و کمک به

" "Program" ،"Curriculumو " "Courseدر پایگاههای

اجراییشدن فارغالتحصیلی  14444پزشک تا سال 2425

Google Scholar

بیان شده است ( .)93،90به نظر میرسد دورههایی مشابه

جستجو گردیدند .باید خاطرنشان ساخت که از سایتهای

در سایر کشورها از جمله کانادا و انگلستان وجود دارند که

دانشگاههای معتبر دنیا در ارتباط با نحوه اجرای دوره مورد

فرصتی برای پژوهشگران دانشمند جهت برقراری ارتباط

نظر استفاده گردید.

مؤثر بین علوم پایه و بالین و نتیجهگیری بهتر از مطالعات

 2491با استفاده از کلیدواژگان " "MD" ،"PhDو "

 PubMed ، Web of Science،Scopusو

صورتگرفته در حوزه پزشکی محسوب میشوند (.)95،93

نتایج و بحث
مروری بر شواهد موجود

در حال حاضر با توجه به نیاز دانشجویان و
فارغالتحصیالن برخی از رشتههای دکترای تخصصی وزارت

براساس نتایج پژوهشی که طی سالهای  9129تا

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور به افزایش و

 9181انجام شد 548 ،نفر از افرادی که مدرک دکتری

ارتقای دانش بالینی ،نقش دروس مرتبط با علوم پایه

تخصصی ( )PhDداشتند ،طی مدت دو سال تحصیل در

پزشکی در انجام مطالعات بالینی و نیز وجود دورههای

رشته پزشکی ( )MDاز دانشکده پزشکی دانشگاه میامی در

مشابه در خارج از کشور نیاز است این دوره در داخل کشور،

ایاالت متحده فارغالتحصیل شدند .طبق بررسیهای

متناسب با نحوه آموزش پزشکی در ایران راهاندازی و اجرا

صورتگرفته ،نتایج این امر بسیار مثبت ارزیابی شد؛

شود (.)1،92-91

بهگونهای که پس از مطالعات انجامشده طی سالهای
 2448و  2441مشخص گردید که  51درصد از این افراد

برنامه پیشنهادی

بهعنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها 5 ،درصد بهعنوان

با توجه به اینکه دوره پزشکی در ایران شامل چهار

پژوهشگر در صنایع 3 ،درصد در ادارات و آژانسهای

مرحله علوم پایه ،پاتوفیزیولوژی ،دوره کارآموزی (استیودنتی

دولتی و  33درصد در مراکز و دفاتر خصوصی مشغول به

و اکسترنی یا استاژری) و کارورزی (اینترنی) میباشد ( )24و
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شکل  :1شماتیک دوره سه ساله پزشکی در دانشگاه نیویورک ایاالت متحده آمریکا (برگرفته از سایت دانشگاه نیویورک ایاالت متحده آمریکا به آدرس:
)https://med.nyu.edu/education/md-degree/accelerated-three-year-md

شکل  :،شماتیک دوره سه ساله  PhDبه  MDدر دانشگاه کلمبیای ایاالت متحده آمریکا (برگرفته از سایت دانشگاه کلمبیای ایاالت متحده آمریکا به آدرس:
)https://www.ps.columbia.edu/education/academic-programs/doctoral-degree-programs/3-year-phd-md-program
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جدول  :1تعداد سؤاالت آزمون  PhDبه  MDبراساس میزان اهمیت
دروس علوم پایه پزشکی

حمایتهای مالی تحقیقاتی پیشنهاد میشود دوره مذکور
در هشت دانشگاه سطح یک در مناطق جغرافیایی مختلف

نام درس

تعداد سؤال

آناتومی

34

فیزیولوژی پزشکی

28

بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی

بیوشیمی بالینی

29

بهداشت

98

تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی

کشور شامل :دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه شهید

شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم

زبان انگلیسی

92

پاتولوژی

95

پزشکی مشهد از طریق برگزاری آزمون ،دانشجو پذیرش

میکروبشناسی (باکتری  +ویروس)

90

شود(( )29شکل .)3

انگلشناسی (انگل  +قارچ  +حشره)

92

روانشناسی

94

بافتشناسی

1

ایمونولوژی

8

تغذیه

2

ژنتیک

3

فیزیک پزشکی

5

رشتههای مورد پذیرش برای شرکت در آزمون
با توجه به بررسیهای صورتگرفته و با درنظرگرفتن
میزان ارتباط و نزدیکی دروس رشتههای مختلف با علوم
پایه پزشکی و کاربرد و ارتباط تخصصهای مختلف علوم
پایه پزشکی با بالین ،مدارک و رشتههای مورد پذیرش برای

نیز با عنایت به اینکه در برخی از دانشگاههای کشور،

شرکت در آزمون مذکور به شرح زیر پیشنهاد میگردد

آموزش پزشکی به شیوهی نوین راهاندازی شده است

( :)92،22داشتن مدرک دکتری تخصصی در رشتههای

میتوان دورهی مذکور ( PhDبه  )MDرا یک دورهی 0

بیوشیمی بالینی ،ایمنیشناسی پزشکی ،علوم تغذیه ،ژنتیک

ساله در نظر گرفت که دانشجویان سال آخر دکتری

پزشکی ،آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،باکتریشناسی

تخصصی رشته های مرتبط با علوم پایه پزشکی یا فارغ

پزشکی ،قارچشناسی پزشکی ،ویروسشناسی پزشکی،

التحصیالن این رشتهها بتوانند با شرکت در یک آزمون

انگلشناسی پزشکی ،خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون

جداگانه که در آن از دروس علومپایه پزشکی (براساس

(هماتولوژی) ،فارماکولوژی ،فیزیوتراپی ،بیناییسنجی،

ضریب و اهمیت) سوال طرح می گردد (جدول ،)92( )9

شنواییشناسی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،اعضای مصنوعی و

وارد دوره فیزیوپاتولوژی در پزشکی شوند و طی چهار سال

وسایل کمکی ،بیولوژی تولید مثل ،علوم سلولی و کاربردی،

به فراگیری مهارتها و دانش الزم در حیطه بالینی

نانوفناوری پزشکی ،حشرهشناسی پزشکی ،علوم اعصاب،

بپردازند .با نگاهی به دوره مذکور در برخی از دانشگاههای

روانشناسی بالینی (فارغالتحصیل وزارت بهداشت) ،فیزیک

معتبر دنیا مشاهده میشود که بهعنوان مثال ،دانشگاه

و تصویربرداری پزشکی ،مدیریت خدمات بهداشتی-

میامی ساالنه بهطور متوسط حدود  34نفر را بهعنوان

درمانی ،آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،آموزش پزشکی،

دانشجو در دوره  PhDبه  MDپذیرفته است ()1؛ اما با

پرستاری ،بهداشت باروری ،آناتومی (علوم تشریح)،

توجه به امکانات موجود در دانشگاههای سطح یک کشور از

فیزیولوژی پزشکی ،مهندسی بافت ،بیوتکنولوژی پزشکی،

نظر تعداد اعضای هیأت علمی ،فضای آموزشی (دانشگاهی

پزشکی مولکولی و مامایی .الزم به ذکر است که تنها مدرک

و درمانی) ،گستردگی فعالیتهای پژوهشی و میزان

دکتری تخصصی آموزشی مورد قبول بوده و مدارک دکتری
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شکل  :3مراحل ورود به دوره پزشکی از مقطع دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی

پژوهش محور رشته های علوم پزشکی ()PhD By Research
جهت شرکت در آزمون قابلپذیرش نمیباشند .در انتها باید
گفت که هرگونه تغییر در تعداد رشتهها (افزایش یا کاهش

کمک قابلتوجهی به پیشبرد این مطالعات خواهد نمود.
 .0تعدادی از دانشآموختگان این دوره تبدیل به
پیشروان حوزههای علمی خواهند شد.

تعداد آنها) بر عهده معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان

 .5دانشآموختگان این دوره قادر خواهند بود

و آموزش پزشکی بوده و رشتههای فوق پیشنهادی میباشند

چشماندازهای بالینی را به گروههای علوم پایه و یا علوم

و نوع و تعداد آنها براساس برنامه موجود در دانشگاه

اجتماعی وارد نمایند.

کلمبیای ایاالت متحده آمریکا ارائه گردیده است (.)23

 .3دانشآموختگان این دوره میتوانند بهعنوان مسئول
بخشهای تحقیقاتی مؤسسات دولتی یا صنعتی و همچنین

اهداف قابلانتظار
 .9تربیت دانشمندان پزشک که در تولید علم توانمند
بوده و در بهبود خدمات بالینی مؤثر باشند.
 .2بسیاری از دانشآموختگان این دوره در آینده
متخصصانی خواهند بود که متوجه جنبههای مهم علوم پایه
در یافتههای بالینی شده و از روشهای آزمایشگاهی و
بهرهبردن از علوم پایه پزشکی برای پیبردن به

مسئول تحقیقات علوم بالینی بیمارستانها به هدایت و
سرپرستی تحقیقات و انجام کارهای بالینی مرتبط بپردازند.
 .2ایجاد انگیزه برای دانشجویان و فارغالتحصیالن علوم
پایه پزشکی کشور و جلوگیری از مهاجرت دانشمندان
جوان این حوزه به خارج از کشور
 .8ایجاد زمینه برای شرکت فارغالتحصیالن این دوره در
دورههای فلوشیپ کاربردی مرتبط با رشته دکتری تخصصی

پاتوفیزیولوژی بیماریها استفاده خواهند کرد.
 .3گروه دیگر دانشآموختگان این دوره ،محققانی

نتیجهگیری

خواهند بود که اکتشافات و نتایج بهدستآمده از مطالعات

با توجه به اهمیت بسیار افزایش دانش بالینی و ضرورت

آزمایشگاهی را به بالین بیماران خواهند برد .دانش بالینی

این دانش در بهبود ارائه خدمات بالینی و مطالعات مربوط
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 در سایر کشورهاMD  بهPhD مروری بر دوره

.پژوهش تأمین شده است

به این حوزه برای دانشآموختگان رشتههای دکتری
PhD

مالحظات اخالقی
کلیه مالحظات اخالقی در انجام این پژوهش توسط تیم
.پژوهش رعایت گردیده است

تخصصی وزارت بهداشت و نیز با توجه به وجود دوره

 در برخی از دانشگاههای معتبر دنیا به نظرMD به
میرسد که راهاندازی دوره مذکور متناسب با نحوه آموزش
پزشکی در ایران میتواند بهصورت یک دوره چهار ساله که
در آن شرکتکنندگان پس از شرکت در آزمون دروس

تضاد منافع

علوم پایه پزشکی و کسب حد نصاب الزم وارد دوره

نویسندگان اذعان میدارند که هیچگونه تعارض منافعی

 پیشنهاد گردد و به ایجاد ارتباط،فیزیوپاتولوژی میشوند

در جمعآوری و تجزیه و تحلیل مطالب این پژوهش وجود

 بهبود کیفیت تحقیقات در،مؤثر بین علوم پایه و بالین

.ندارد

حوزه علوم پزشکی و افزایش انگیزه دانشجویان و
فارغالتحصیالن مقاطع دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی

تشکر و قدردانی

.منجر شود

بدینوسیله از تمامی متخصصان علوم پایه پزشکی و

حمایت مالی

علوم بالینی که نویسندگان را در تهیه و جمعآوری مطالب
. تشکر و قدردانی میگردد،این پژوهش همراهی نمودند

هزینههای مربوط به انجام پژوهش حاضر توسط تیم
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Abstract
Introduction: From the academic perspective, the differences between the educational curriculum of
Medical Doctor (MD) and Doctor of Philosophy (Ph.D.) are quite clear in basic medical sciences.
Therefore, it is necessary to establish a more effective relationship between these two programs to provide
better clinical services and conduct joint research projects. In this regard, the present study was conducted
to review the evidences of the Ph.D. in medical sciences to MD course in other countries and to make
suggestions for set up this course in Iran.
Materials and Methods: This study was conducted by reviewing the English articles published from
1960 to 2019 in PubMed, Scopus, Google Scholar, and Web of Science databases using the keywords,
such as "Ph.D." AND "MD" OR "Ph.D. to MD course" in combination with the "Curriculum" OR
"Program" OR "Course".
Results: The results of the present study showed that the plans of the Ministry of Health in encouraging
MD graduates to enter the Ph.D. courses in medical sciences have been effective in promoting clinical
services. Therefore, this experience can be used to set up the Ph.D. to the MD course. Moreover, given the
existence of the Ph.D. to MD course at some prestigious universities worldwide and considering the
medical education program in Iran, this course can be set up at some internally accredited universities.
Conclusion: It seems that launching the Ph.D. to MD courses in Iran as a 4-year course can provide an
effective link between basic and clinical sciences, improve the quality of medical research, and increase
the motivation of Ph.D. students and graduates.
Keywords: Curriculum, Doctor of Medicine, Doctor of Philosophy in Basic Medical Sciences, Review
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