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مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره دهم ،شماره چهارم ،ص 2991 ،797 - 794

بررسي ضرورت بازنگري و چالشهاي موجود در كوريكولوم نانوفنآوري پزشكي مقطع كارشناسي
ارشد
*5

امير اماني ،1سيدمهدي رضایت ،2احمد صبوري كاشاني ،3سپند ریاضي ،4رضا فریدي مجيدي
 .1دكتراي تخصصي فارماسيوتيکس ،استادیار ،گروه نانوفن آوري پزشکي ،دانشکده فن آوري هاي نوین پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ایران
. .2دكتراي تخصصي فارماكولوژي ،استاد ،گروه نانوفن آوري پزشکي ،دانشکده فن آوري هاي نوین پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ایران
 .3دكتري آموزش زبان انگليسي ،استادیار ،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ایران
 .4كارشناس ،واحد ارزشيابي برنامه هاي آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ایران
 .5دكتراي تخصصي شيمي آلي ،استادیار ،گروه نانوفن آوري پزشکي ،دانشکده فن آوري هاي نوین پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ایران

 دریافت مقاله16/66/61 :

نانوفنآوري حوزهاي ميان رشتهاي است كه در آن شيمي،
فيزيك ،بيولوژي و ساير علوم پايه جمعآوري شدهاند تا به

 پذیرش مقاله11/5/16 :

مبناي تغييرات آموزشي در ساير رشتههاي نانوفنآوري از
جمله نانوفنآوري پزشكي گردند (.)3

بررسي خواص نانوذرات و نانوساختارها بپردازند (.)6

در كشور ما ،كوريكولوم دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

نانوفنآوري پزشكي نيز كاربرد نانوفنآوري در علوم پزشكي

رشته نانوفنآوري پزشكي در سال  6331به تصويب شوراي

است ( .)1در طول ساليان اخير ،با توجه به ماهيت بين رشتهاي

عالي برنامهريزي علوم پزشكي رسيد و به اين ترتيب ،اولين

نانوفنآوري پزشكي و به دليل نوين بودن رشته ،كتب علمي و

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد اين رشته در سال  6335در

به دنبال آن منابع درسي ،به سرعت بهروزرساني شدهاند .از

دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده فنآوريهاي نوين

طرفي ،رشتههاي متعدد آموزشي نانوفنآوري (از قبيل نانومواد،

پزشكي پذيرفته شدند.

نانوالكترونيك ،نانوپزشكي ،نانوداروسازي و غيره) به مباحث

در حال حاضر ،عالوه بر دانشگاه علوم پزشكي تهران،

دانشگاهي داخل و خارج كشور وارد شدهاند كه به نوبه خود،

دانشگاه علوم پزشكي تبريز و واحد علوم دارويي دانشگاه آزاد

كوريكولوم نوين و جالبي را به جامعه آموزش دانشگاهي

اسالمي نيز داراي دانشجوي كارشناسي ارشد ميباشند و

معرفي نمودهاند .كوريكولومهاي اين رشتههاي جديد ،ميتوانند

همچنين مجوز پذيرش دانشجو در اين مقطع براي دانشگاههاي
علوم پزشكي زنجان ،بقيهاله و شيراز صادر شده است .به
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عالوه ،تعداد قابل توجهي تقاضا براي برگزاري و راهاندازي

همچنين بر طبق تعاريف ارايه شده ،كلمه التين  Currereبه

اين رشته از ساير دانشگاههاي علوم پزشكي در هيأت ممتحنه

معناي راهي است كه بايد طي شود .اين تصور بر يك مسير يا

و ارزشيابي نانوفنآوري پزشكي وجود دارد.

برخي موانع يا وظايفي داللت ميكند كه هر فرد بر آنها غلبه

هدف اين مقاله ،بررسي ضرورت بازنگري و چالشهاي
موجود در كوريكولوم نانوفنآوري پزشكي مقطع كارشناسي

پيدا ميكند؛ يعني مقولههايي كه داراي آغاز و انجام است و
بايد هدفهايي از آنها منتج شود (.)6

ارشد ( )1ميباشد كه در اين رهگذر ،توجه به هدف كلي

بورد آموزشي و آموزش پزشكي تخصصي انگلستان

برنامه درسي اين رشته از اهميت ويژهاي برخوردار است .اين

( PMETBيا

Postgraduate medical education

هدف كلي ،عبارت از تأمين و تربيت دانشآموختگاني است كه

 )and training boardنيز كوريكولوم را «بيانيه اهداف كلي

متناسب با مقطع رشته ،بتوانند در حوزههاي مختلف توليد و

و عيني ،محتوا ،تجارب ،پيامدها و فرايندهاي مربوط به هر

صنعت ،پژوهش و توسعه ،ارايه خدمات و نيز آموزش و

برنامه آموزشي» مينامد كه شامل موارد زير ميشود:

توسعه نيروي انساني متخصص مرتبط با بهداشت و درمان

توصيف ساختار آموزشي (پيش نياز ورود به برنامه ،طول

مفيد و مؤثر باشند ( .)5ميزان و چگونگي تحقق اين هدف ،با

مدت و سازماندهي برنامه شامل موارد قابل انعطاف آن و

اتخاذ رويكردي هدف محور ،تا حدود زيادي مبين چالشهاي

سيستم ارزيابي كننده آن)

موجود در اجراي كوريكولوم است .به منظور تبيين اين

توصيف روشهاي مورد انتظار از نظر:

موضوع ،پاسخگويي به پرسشهاي زير ضرورت مييابد:

ياد گرفتن

آيا كوريكولوم دوره كارشناسي ارشد نانوفنآوري پزشكي

ياد دادن

به لحاظ محتوايي ،قادر به ايجاد توانايي براي ايفاي نقش در

بازخورد

حوزههاي مرتبط با توليد ،صنعت و ارايه خدمات در زمينه به

نظارت

كارگيري فنآوري نانو در پزشكي ،در دانشآموختگان اين

كوريكولوم بايد شامل موضوعهاي حرفهاي كلي

رشته ميباشد؟

( )General Professionalو نيز اختصاصي هر رشته باشد.

آيا كوريكولوم دوره كارشناسي ارشد نانوفنآوري پزشكي

در محتواي كوريكولوم بايد قيد شود كه فراگير پس از ارايه

به لحاظ محتوايي ،قادر به ايجاد توانايي براي ايفاي نقش در

اين كوريكولوم ،به چه دانش ،مهارت ،نگرش و تجربهاي دست

حوزه مرتبط با پژوهش در فنآوري نانو در پزشكي ،در

مييابد (.)1

دانشآموختگان اين رشته ميباشد؟

بازنگري برنامه درسي :منظور از بازنگري برنامه درسي،

آيا كوريكولوم دوره كارشناسي ارشد نانوفنآوري پزشكي،

بررسي عميق برنامه درسي با بهرهگيري از روشهاي علمي اعم

به لحاظ محتوايي قادر به ايجاد توانايي براي ايفاي نقش در

از مرور وسيع و انطباقي برنامههاي درسي مشابه در

عرصه آموزش اين رشته ،در دانشآموختگان اين رشته

دانشگاههاي معتبر جهان و استفاده از نظرات صاحبنظران

ميباشد؟

حوزه مورد بحث و نظرات افراد مرتبط با برنامه ،نظير اعضاي

تعاريف عملياتي

هيأت علمي ،دانشجويان و دانشآموختگان است .اين بازنگري

برنامه درسي ( :)Curriculumكلمه برنامه درسي ،معادل

بر مبناي محورهاي اصلي برنامه اعم از پيامدها ،محتواي

واژه « »Curriculumاست و از نظر ريشه شناسي از واژه

آموزشي ،راهبردهاي آموزشي ،روشهاي آموزشي ،جو

« »Currereدر التين (به معناي  )Courseگرفته شده است.

آموزشي ،ارزشيابي دانشجويان و دوره ،مديريت دوره ،هيأت
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علمي ،دانشجويان و منابع مالي و فيزيكي است كه در اين

تعداد واحدها وجود ندارد و در عمل ،بايد تنها در عناوين يا

پژوهش از ميان محورهاي پيشگفته ،مؤلفههاي محتواي

سرفصل دروس ،بازنگري نمود.

آموزشي و ارزشيابي دانشجويان مد نظر بوده است.
خالصه نظرات گروه دست اندر كار بازنگري برنامه درسي
دوره كارشناسي ارشد نانوفنآوري پزشكي

دروس جبراني :در نگاه اول تعداد به طور نسبي زيادي
واحد درسي جبراني ( 15واحد) در كوريكولوم حاضر به چشم
ميخورد؛ اما كثرت واحدها با توجه به اين نكته كه دروس

با در نظر گرفتن اين مهم كه گروه پيشنهاد دهنده توسعه

جبراني به تشخيص گروه آموزشي مربوط ارايه ميشوند،

هر كوريكولوم ،بايد ميزان تغييرات آن را نيز مشخص كند (،)7

نميتواند به عنوان يك نقيصه مطرح شود .به عبارت ديگر ،با

در اين نوشتار به بيان خالصه نظرات گروه نانوفنآوري

باز بودن دست گروه آموزشي ،امكان ارايه تعداد كمتري درس

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ( )3در خصوص بازنگري

-بسته به صالحديد گروه آموزشي -وجود دارد .از سوي ديگر،

كوريكولوم مربوط ميپردازيم:

نگاهي به ليست دروس موجود نشان ميدهد جاي دروسي كه

با توجه به اين كه در طي ساليان اخير ،تغييري در اهداف

در تحقيقات مرتبط با نانوفنآوري پزشكي و همچنين در هنگام

تعريف شده در مورد رشته نانوفنآوري پزشكي در هيأت

انجام پاياننامه مورد نياز خواهند بود (از قبيل آمار زيستي و

ممتحنه و ارزشيابي اين رشته و همچنين ستاد ويژه توسعه

اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي) خالي است .به نظر

فنآوري نانو به عنوان متوليان آموزش و ترويج فنآوري

ميرسد يك بازنگري عمومي در سرفصلها و بهروزرساني

نانوپزشكي در كشور ،صورت نگرفته است و با توجه به نظر

منابع در مورد ساير واحدهاي درسي جبراني ،كافي خواهد بود.

جمعي گروه ،بحث نگارش مجدد كوريكولوم منتفي و بازنگري

دروس اختصاصي :به نظر ميرسد اين واحدهاي درسي

كوريكولوم حاضر ،پيشنهاد ميگردد .همچنين از بين جنبههاي

نياز بيشتري به بازنگري داشته باشند .حذف واحدهاي درسي

گوناگون بازنگري ،به نظر ميرسد اولويت كاري گروه اجرايي

«ابزار زيستي» و «دستكاري بيولوژيك در مقياس نانو» به جهت

بازنگري كوريكولوم ،بازنگري محتواي آموزشي و ارزشيابي

همپوشاني زياد مباحث با «نانوبيومديسين»« ،ويروس شناسي در

دانشجويان باشد.

مقياس نانو» به دليل همپوشاني با «نانوبيوتكنولوژي» و «تكنيك

در يك نگرش دقيقتر ،ميتوان عناوين زير را در بازنگري
اين كوريكولوم مورد توجه قرار داد:
نحوه ارزشيابي (امتحانات) :در كوريكولوم موجود،

فيلم نازك در ساخت نانو» با توجه به تداخل مباحث با
«نانومواد و نانوساخت در نانوتكنولوژي» ميتواند باعث
ذخيرهسازي زمان دانشجويان و پرداختن به ساير دروس شود.

امتحانات اغلب به روش سنتي تعريف شده است كه شامل

در اين راستا ،ادغام مباحثي از دروس حذف شده در ساير

ارزيابي تراكمي (در پايان ترم) ،به صورت كتبي ،تشريحي و يا

واحدهاي درسي و در صورت لزوم بسط دو درس

انتخاب گزينههاي صحيح با امكان ارزشيابيهاي تكويني (در

«نانوبيومديسين» و «نانوبيوتكنولوژي» به «نانوبيومديسين  »6و

طول ترم) ،ميان ترم و يا برگزاري سمينار ميباشد .از اين رو،

«نانوبيومديسين  »1و همچنين «نانوبيوتكنولوژي  »6و

اين حوزه ميتواند زمينه بازنگري قرار گيرد.

«نانوبيوتكنولوژي  »1با تعداد واحدهاي بيشتر قابل انجام است.

تعداد واحدهاي دوره :با توجه به اين نكته كه تعداد

به عالوه ،پيشنهاد ميشود دروس اختصاصي اختياري

واحدهاي اختصاصي در مقطع كارشناسي ارشد در وزارت

نانوفيزيك ،كينتيك نانوذرات ،بيوانفورماتيك و زبان تخصصي

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،بازه كوچكي از تغييرات را

نيز به كوريكولوم اضافه شوند .در پايان ،در راستاي افزايش

شامل ميشود ( 13تا  31واحد) ،امكان اعمال تغييرات زياد در

كاربرد محتواي دوره پس از ورود به بازار كار و جذب سريعتر
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سپاسگزاري
اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم

 اضافه نمودن واحد درسي،دانشآموختگان در بازار كار
«كارآفريني» به عنوان يك درس اختصاصي اجباري پيشنهاد
.ميشود

 درماني تهران به شماره قرارداد-پزشكي و خدمات بهداشتي
. است11/33/6316  مورخ16-33-71-63115
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