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 چکیده

:of Doctor PhD ) تخصصی دکتری و عمومی پزشکی هایدوره یآموزش ایهبرنامهماهیت  در تفاوت یک،منظر آکادم از :مقدمه

Philosophy) هایپروژه اجرایو  ینیخدمات بال بهتر ارائهاست جهت  الزم رو یناز ا باشد؛میو واضح  طبیعی امر یک پزشکی، پایه علوم 

 یدوره دکتر شواهد بر مروریبا هدف  حاضرمطالعه  ،راستا این در. شود برقرارگروه  دو ینبین ا مؤثرتریارتباط  مشترک، تحقیقاتی

 پیشنهاداتیکشورها و ارائه  یر( در ساDoctor of Medicine :MD) ی( به دوره پزشکPhD) یپزشک یهعلوم پا یهارشته یتخصص

 .شد انجام یراندوره در ا این یاندازراه منظوربه

 PhD to MD"و  "PhD" ،"MD"با استفاده از کلیدواژگان  2491تا  9134های طی سال منتشرشدهموجود  مقاالت ها:مواد و روش

Course" تنهایی و در ترکیب با واژگان به"Curriculum" ،"Program"  و"Course" های در پایگاهScopus، Web of 

Science،PubMed   وGoogle Scholar .جستجو گردیدند 

 دوره به ورود جهت عمومی پزشکی التحصیالنفارغ یقوزارت بهداشت در رابطه با تشو هایریزیبرنامه که دادند نشان نتایج :هایافته

 دکتری التحصیالنفارغ ورود در زمینهتجربه آن  از توانمی و است شده واقع مؤثر ینیخدمات بال ارتقای راستای در تخصصی دکتری

توان با یم یامعتبر دن یهااز دانشگاه یدر برخ MDبه  PhDوجود دوره  بهبا توجه  همچنین. نمود استفاده پزشکی دوره به تخصصی

 و اجرا کرد. یاندازراه یمعتبر داخل یهااز دانشگاه یدوره مذکور را در برخ یران،در ا یدرنظرگرفتن نحوه آموزش پزشک

شده از یحاطر ورودی آزمون از پس ساله چهار دوره یک قالب دردر کشور  MDبه  PhD دوره اندازیراه رسدمینظر  به :یریگجهینت

 یشو افزا یدر حوزه علوم پزشک یقاتتحق یفیتبهبود ک ین،و بال یهعلوم پا بین مؤثرارتباط  زمینه تواندمی یپزشک یهدروس علوم پا

 .آورد فراهمرا  پزشکی پایه علوم تخصصی دکتری مقاطع التحصیالنفارغو  یاندانشجو یزهانگ
 

 مروری پزشکی، پایه علوم در( PhD) دکتری دوره ،(MD) پزشکی دوره آموزشی، برنامه :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 پیشرفت و توسعه برای محوری عاملی عالی، آموزش

 آموزش نظام توسعه تاریخی سیر. شودمی محسوب کشورها

 این گسترده تغییرات از حاکی مختلف کشورهای در عالی

 قرن در یننو هایفناوری گسترش و رشد با همگام حوزه

 و هامحدودیت موانع، به توجه با. باشدمی اطالعات انفجار

 با انسانی نیروی سازیهمگام عالی، آموزش نوین هایچالش

 کشورها توسعه در مهم عوامل از یکی تغییرات، این

 استراتژیک هایبرنامه تدوین رو این از گردد؛می محسوب

 به ضروری روز نیازهای با متناسب عالی آموزش حوزه در

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

 روشن و شودمی انجام آن در هافعالیت از ایگسترده طیف

 به ایبهینه شکل به تواندنمی کالن ساختار این که است

 تحت منظم ایمجموعه آنکه مگر یابد؛ دست خود اهداف

 ساختار در "نکال ارزیابی و نظارت ریزی،برنامه" عنوان

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

 افراد پرورش و آموزش دانشگاهی، آموزش از نهایی هدف

 در پژوهش شده،کسب تخصص زمینه در فعالیت منظوربه

 جامعه نیازهای به پاسخگویی و علمی حقایق کشف راستای

  .(0) باشدمی

 وابسته توانمند محققان دوجو به کشور هر علمی آینده

 حیطه در مطالعات افزایش وجود با اخیر هایسال در. است

 با پژوهشی هایفعالیت این کیفیت ایران، در پزشکی علوم

عدم وجود  و نبوده متناسب علمی کارهای تعداد کمیت

 یلاز دال یکی ،در کشور یکمشخص رشد آکادم یرمس

 یرجخا یکشورها بهعمده مهاجرت نخبگان جوان 

 بهترین که اندداده نشان مختلف مطالعات. باشدمی

 یپزشکان محقق یتحاصل فعال ی،علوم پزشک دستاوردهای

علوم  تحقیقاتو هم در  ینیبال هایاست که هم در مهارت

به برندگان  ی. نگاهانددیدهآموزش  ینیو بال یپزشک یهپا

 زمینهدر  2493تا  9112 یهاسال ینوبل ط یزهجا

 ،از برندگان یمیدهد که نیب نشان مطو  یزیولوژیف

 و پزشکی آموزش اگرچه. (5)اند محقق بوده پزشکان

 در اما رسند؛می نظر به یکدیگر مکمل پایه علوم محققان

 تربیت نحوه زیرا باشند؛می تناقض در نوعی به فعلی شرایط

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

 طوربه تواندمی بالینی علوم و پزشکی پایه لومع بین صحیح

 حوزه در تحقیقات کیفیت ارتقای راستای در معناداری

 و مؤثر بالینی خدمات کیفیت بهبود نیز و پزشکی علوم

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

MD-PhD یط یاست ول یمهم در حال برگزار نیجهت ا 

و  النیفارغ التحص زهیعدم انگ لیبه دل  ریاخ یسال ها

 ،یتخصص یدر مقاطع دکتر لیبه تحص یپزشک انیدانشجو

دوره در دانشگاه ها رو به کاهش  نیا تیاستفاده از ظرف

 ساله چهار دوره برگزاری رسدمی نظر به بنابراین باشد. یم

 تخصصی دکتری هایرشته التحصیالنفارغ برای پزشکی

 کمک تواندمی(  MDبه PhD) پزشکی پایه علوم با مرتبط

 انگیزه ایجاد همچنین و  MD-PhD دوره تکمیل به شایانی

 پزشکی پایه علوم تخصصی دکتری التحصیالنفارغ در

 سال در  MDبه PhD دوره. نماید بالینی علوم به مندعالقه

 پذیرش با آمریکا متحده ایاالت میامی دانشگاه در 9129

 با بودند، PhD مدرک دارای که افرادی میان از دانشجو

 کاربردنبه با بتوانند که دانشمندی پزشکان تربیت هدف

 درمانی کارهای زمینه در چه -بیماران بالین در پایه علوم

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

 پایه علوم هایرشته تمامی ابتدا. شد آغاز کنند، ایفا

 زمان مرور به اما ند؛کن شرکت دوره این در توانستندمی

 علوم گروه عالقه و استقبال به توجه با هارشته تعداد

 در. شد محدود پزشکی گروه هایرشته به تنها پزشکی،

 کشور این دانشگاه چندین در مذکور دوره حاضر حال

 از که افرادی دهندمی نشان هابررسی. دارد وجود
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 شکیپز دوره وارد پزشکی پایه علوم دکتری هایرشته

 خصوصی و دولتی دانشگاهی، متعدد مناصب در اند،شده

 شده گزارش مفید بسیار آن بازده و بوده کار به مشغول

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

MD )مروری مطالعه دنیا، معتبر هایدانشگاه از برخی در 

 دوره اندازیراه برای الزم مستندات ارائه هدف با حاضر

 .شد انجام کشور در ورمذک

 

 هامواد و روش

 تا 9134 هایسال طی شدهمنتشر موجود مقاالت

 PhD" و "PhD"، "MD" کلیدواژگان از استفاده با 2491

to MD Course" واژگان با ترکیب در و ییتنهابه 

"Curriculum"، "Program" و "Course" هایپایگاه در 

Scopus، Web of Science،PubMed  و Google Scholar 

 هایاز سایت که ساخت خاطرنشان باید. گردیدند جستجو

دوره مورد  یاجرا نحوه با ارتباط در یامعتبر دن هایدانشگاه

  .یدنظر استفاده گرد

 

 بحثو  نتایج

 موجود شواهد بر مروری

 تا 9129 هایسال طی که پژوهشی نتایج براساس

 دکتری مدرک که افرادی از نفر 548 شد، انجام 9181

 در تحصیل سال دو مدت طی داشتند،( PhD) تخصصی

 در میامی دانشگاه پزشکی دانشکده از( MD) پزشکی رشته

 هایبررسی طبق. شدند التحصیلمتحده فارغ ایاالت

 شد؛ ارزیابی مثبت بسیار امر این نتایج گرفته،صورت

 هایسال طی شدهانجام مطالعات از پس که ایگونهبه

 افراد این از درصد 51 که گردید مشخص 2441 و 2448

 عنوانبه درصد 5 ها،دانشگاه در علمی هیأت عضو عنوانبه

 هایآژانس و ادارات در درصد 3 صنایع، در پژوهشگر

 به مشغول خصوصی دفاتر و مراکز در درصد 33 و دولتی

 هایدانشگاه دیگر در مذکور دوره. (1) باشندمی کار

 از دوره اندازیراه) کلمبیا گاهدانش همچون متحده ایاالت

 NYU: New York) نیویورک دانشگاه ،(2493 سال

University )ساله سه ایدوره صورتبه هادانشگاه سایر و 

. دارد وجود تخصصی دکتری دوره التحصیالنفارغ برای

 شامل و بوده ماهه 33 کلمبیا دانشگاه در دوره این طول

 Major ،(ماه 93) Preclinical Course: مرحله سه

Clinical Year (92 ماه )و Electives, Board Prep, and 

Interviews (ماه پنج )(. 2 و 9 هایشکل) (92) باشدیم

 هایدانشگاه در دوره این ایجاد اهداف و رسالت مورد در

 و پایه علوم بین مؤثر ارتباط برقراری چون مواردی مذکور،

 به کمک و زمینه ینا در تحقیقات کیفیت بهبود بالین،

 2425 سال تا پزشک 14444 التحصیلیفارغ شدناجرایی

 مشابه ییهاهدور رسدمی نظر به. (93،90) است شده بیان

 که دارند وجود انگلستان و کانادا جمله از کشورها ریسا در

 ارتباط یبرقرار جهت دانشمند پژوهشگران یبرا یفرصت

 مطالعات از بهتر یریگهجینت و نیبال و هیپا علوم نیب مؤثر

 .(95،93) شوندیم محسوب یپزشک حوزه در گرفتهصورت

 و دانشجویان نیاز به توجه با حاضر حال در

 وزارت تخصصی دکترای هایرشته از برخی التحصیالنفارغ

 و افزایش به کشور پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 پایه علوم با مرتبط دروس نقش بالینی، دانش ارتقای

 هایدوره وجود نیز و بالینی مطالعات انجام در کیپزش

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

 اجرا و اندازیراه ایران در پزشکی آموزش نحوه با متناسب

  .(92،1-91) شود

 

 برنامه پیشنهادی

 چهار شامل ایران در پزشکی دوره اینکه به توجه با

 استیودنتی) کارآموزی دوره فیزیولوژی،پاتو پایه، علوم مرحله

  و (24) باشدمی (اینترنی) کارورزی و( استاژری یا اکسترنی و
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 آدرس: به آمریکا متحده تایاال نیویورک دانشگاه از سایت برگرفته) آمریکا متحده ایاالت نیویورک دانشگاه در پزشکی ساله سه دوره شماتیک :1 شکل

https://med.nyu.edu/education/md-degree/accelerated-three-year-md) 

 

 
: آدرس به آمریکا متحده ایاالت کلمبیای دانشگاه از سایت برگرفته) آمریکا متحده ایاالت کلمبیای دانشگاه در MDبه  PhD ساله سه دوره شماتیک: ، شکل

https://www.ps.columbia.edu/education/academic-programs/doctoral-degree-programs/3-year-phd-md-program) 
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 اهمیت میزان براساس MD به PhD آزمون سؤاالت تعداد: 1 جدول

 پزشکی پایه علوم دروس

درس نام سؤال تعداد   

 34 آناتومی

پزشکی فیزیولوژی  28 

بالینی بیوشیمی  29 

 98 بهداشت

انگلیسی زبان  29  

 95 پاتولوژی

(ویروس+  باکتری) شناسیمیکروب  90 

(حشره+  قارچ+  انگل) شناسیانگل  92 

شناسیروان  94 

شناسیبافت  1 

 8 ایمونولوژی

 2 تغذیه

 3 ژنتیک

پزشکی فیزیک  5 

 

 کشور، هایدانشگاه از برخی در اینکه به عنایت با نیز

اندازی شده است ی نوین راهآموزش پزشکی به شیوه

 0ی را یک دوره (MDبه  PhD) ی مذکورتوان دورهمی

ساله در نظر گرفت که دانشجویان سال آخر دکتری 

تخصصی رشته های مرتبط با علوم پایه پزشکی یا فارغ 

ها بتوانند با شرکت در یک آزمون التحصیالن این رشته

)براساس پایه پزشکی جداگانه که در آن از دروس علوم

 ،(92)( 9 جدول) گرددسوال طرح می ضریب و اهمیت( 

 سال چهار طی و شوند پزشکی در ولوژیفیزیوپات دوره وارد

بالینی  حیطه در الزم دانش و هامهارت فراگیری به

 هایدانشگاه از برخی در مذکور دوره به نگاهی با. بپردازند

 دانشگاه مثال، عنوانبه که شودمی مشاهده دنیا معتبر

 عنوانبه را نفر 34 حدود متوسط طوربه ساالنه میامی

 با اما ؛(1) است پذیرفته MDبه  PhD دوره در دانشجو

 از کشور یک سطح هایدانشگاه در موجود امکانات به توجه

 دانشگاهی) آموزشی فضای علمی، هیأت اعضای تعداد نظر

 میزان و پژوهشی هایفعالیت گستردگی ،(درمانی و

 مذکور دوره شودمی پیشنهاد تحقیقاتی مالی هایحمایت

 مختلف جغرافیایی قمناط در یک سطح دانشگاه هشت در

 شهید دانشگاه تهران، پزشکی علوم دانشگاه: شامل کشور

 پزشکی علوم دانشگاه ،رانیا یدانشگاه علوم پزشک بهشتی،

 پزشکی علوم دانشگاه اهواز، پزشکی علوم دانشگاه تبریز،

 علوم دانشگاه و اصفهان پزشکی علوم دانشگاه شیراز،

 پذیرش نشجودا آزمون، برگزاری طریق از مشهد پزشکی

  (.3 شکل) (29)شود

 

 آزمون در شرکت یبرا رشیپذ مورد یهارشته

 درنظرگرفتن با و گرفتهصورت یهایبررس به توجه با

 علوم با مختلف یهارشته دروس یکینزد و ارتباط زانیم

 علوم مختلف یهاتخصص ارتباط و کاربرد و یپزشک هیپا

 یبرا یرشرد پذمو یهاو رشته مدارک ن،یبال با یپزشک هیپا

 گرددمی پیشنهاد زیر شرح بهشرکت در آزمون مذکور 

 هایرشتهدر  یتخصص یمدرک دکتر داشتن: (92،22)

 یکژنت یه،علوم تغذ ی،پزشک شناسیایمنی ینی،بال یوشیمیب

 شناسیباکتری یدمیولوژی،و اپ یستیآمار ز ی،پزشک

 ی،پزشک شناسیویروس ی،پزشک شناسیقارچ ی،پزشک

 خون بانک و آزمایشگاهی شناسیخون ی،پزشک سیشناانگل

 سنجی،بینایی یزیوتراپی،ف ی،(، فارماکولوژی)هماتولوژ

 و مصنوعی اعضای گفتاردرمانی، کاردرمانی، شناسی،شنوایی

 کاربردی، و لولیعلوم س مثل، تولید بیولوژی کمکی، وسایل

 اعصاب، علوم پزشکی، شناسیحشره ی،پزشک ینانوفناور

 یزیک(، فبهداشت وزارت التحصیلفارغ) بالینی یشناسروان

 -بهداشتی خدمات مدیریت پزشکی، تصویربرداری و

ی، سالمت، آموزش پزشک یآموزش بهداشت و ارتقا ی،درمان

(، یح)علوم تشر یآناتوم ی،بهداشت بارور ی،پرستار

 ی،پزشک یوتکنولوژیبافت، ب یمهندس ی،پزشک یزیولوژیف

 مدرک تنهابه ذکر است که  الزم. ییو ماما یمولکول یپزشک

 یدکتر و مدارک بودهمورد قبول  یآموزش یتخصص یدکتر
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 یپزشک هیپا علوم یتخصص یدکتر مقطع از یپزشک دوره به ورود مراحل: 3 شکل

 

 (PhD By Researchی )علوم پزشک یپژوهش محور رشته ها

 باید انتها در. باشندنمی پذیرشقابلدر آزمون  شرکت جهت

کاهش  یا افزایش) هارشتهدر تعداد  ییرتغ هرگونه که تگف

وزارت بهداشت، درمان  یآموزش معاونت عهده بر( هاآنتعداد 

 باشندمی یشنهادیفوق پ هایرشته و بوده یو آموزش پزشک

برنامه موجود در دانشگاه  براساس هاآنو نوع و تعداد 

 (.23)است  گردیده ارائه یکامتحده آمر یاالتا یایکلمب

 

 انتظارقابل اهداف

پزشک که در تولید علم توانمند  دانشمندان. تربیت 9

 .باشند مؤثر ینیو در بهبود خدمات بال ودهب

 یندهآ درآموختگان این دوره دانش از. بسیاری 2

های مهم علوم پایه که متوجه جنبه بودخواهند  متخصصانی

های آزمایشگاهی و و از روش ههای بالینی شددر یافته

بردن به برای پی پزشکی یهاز علوم پا بردنبهره

 ها استفاده خواهند کرد.پاتوفیزیولوژی بیماری

آموختگان این دوره، محققانی . گروه دیگر دانش3

 مطالعاتآمده از دستکه اکتشافات و نتایج به بودخواهند 

 ینیآزمایشگاهی را به بالین بیماران خواهند برد. دانش بال

   .نمود خواهد مطالعات ینا یشبردپ به یتوجهقابل کمک

ن دوره تبدیل به یآموختگان ا. تعدادی از دانش0

 .شد خواهندهای علمی پیشروان حوزه

ن دوره قادر خواهند بود یآموختگان ا. دانش5

های علوم پایه و یا علوم اندازهای بالینی را به گروهچشم

 اجتماعی وارد نمایند.

 مسئولعنوان به توانندمین دوره یآموختگان انش. دا3

 ینسسات دولتی یا صنعتی و همچنؤهای تحقیقاتی مبخش

به هدایت و  هابیمارستان ینیعلوم بال یقاتمسئول تحق

 مرتبط بپردازند. ینیبال یکارها انجام وسرپرستی تحقیقات 

 علوم النیالتحصفارغ و انیدانشجو یبرا زهیانگ جادیا. 2

 دانشمندان مهاجرت از یریجلوگ و کشور یپزشک هیپا

 کشور از خارج به حوزه نیا جوان

 در دوره نیا النیالتحصفارغ شرکت یبرا نهیزم جادیا. 8

 ی تخصص یدکتر رشته با مرتبط یکاربرد پیفلوش یهادوره

 

 یریگجهینت

و ضرورت  ینیدانش بال یشافزا بسیار یتتوجه به اهم با

مربوط  مطالعاتو  ینیبال خدماتائه دانش در بهبود ار ینا
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 یدکتر هایرشته آموختگاندانش یحوزه برا ینبه ا

 PhDوجود دوره  به توجه با نیز ووزارت بهداشت  یتخصص

نظر  به دنیا معتبر هایدانشگاهاز  یدر برخ MDبه 

با نحوه آموزش  متناسب مذکوردوره  اندازیراهکه  رسدمی

 که ساله چهار دوره یک صورتبه تواندمی یراندر ا یپزشک

شرکت در آزمون دروس  از پس کنندگانشرکتآن  در

و کسب حد نصاب الزم وارد دوره  یپزشک یهعلوم پا

ارتباط  یجادا بهگردد و  یشنهادپ ،شوندیم یزیوپاتولوژیف

در  یقاتتحق یفیتبهبود ک ین،و بال یهعلوم پا بین مؤثر

و  یانجودانش یزهانگ یشو افزا یحوزه علوم پزشک

 پزشکی پایه علوم تخصصی دکتری مقاطع التحصیالنفارغ

  .شود منجر
 

 حمایت مالی

 میت توسط حاضر پژوهش انجام به مربوط یهانهیهز

 .است شده نیتأم پژوهش
 

 مالحظات اخالقی

 میپژوهش توسط ت نیدر انجام ا یمالحظات اخالق هیکل

 است. دهیگرد تیپژوهش رعا

 

 تضاد منافع

 یتعارض منافع گونههیچکه  دارندمیاذعان  نویسندگان

 وجود پژوهش این مطالب تحلیل و تجزیه و آوریجمعدر 

 .ندارد
 

 تشکر و قدردانی

 و پزشکی پایه علوم متخصصان تمامی از وسیلهبدین

 مطالب آوریجمع و تهیه در را نویسندگان که بالینی علوم

 .ددگرمی قدردانی و تشکر نمودند، همراهی پژوهش این
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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. 
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