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در پي ابالغ آيين نامه دوره تكميلي علوم آزمايشگاهي توسط 
شاهد  متأسفانه  پزشكي،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
اعتراض هاي ادامه دار همكاران پاتولوژيست به اين روند كامال 
قانوني هستيم. با كمال تأسف در طي اين مدت، اطالعات غيرعلمي 
و نادرست بسياري در فضاي جامعه پزشكي منتشر شده است. 
انجمن بيوشيمي جمهوري اسالمي ايران با توجه به نقش كليدي اين 
رشته مهم در آزمايشگاه تشخيص طبي، الزم مي داند نكاتي چند در 
اين خصوص را به اطالع جامعه محترم پزشكي و همكاران عزيز 
آزمايشگاه برساند. در ابتدا نگاهي به وضعيت آزمايشگاه در دنيا و 
ايران داشته و در ادامه توضيحات روشنگرانه ای در خصوص دوره 

تكميلي آزمايشگاه داده خواهد شد:
1- وضعيت آموزش متخصصين آزمايشگاه در دنيا

الگوهاي متفاوتي از آموزش متخصصين آزمايشگاه در دنيا 
وجود دارد كه به شرح ذيل مي باشند:

اين  به  ورود  شرط  كه  پاتولوژي  كلينيكال  تخصص  الف: 
در  دوره  اين  است.   (MD)عمومی پزشك  پايه  داشتن  دوره، 

باشد. مي  داير  استراليا  و  كانادا  آمريكا، 
ب: تخصص علوم آزمايشگاهي كه شرط ورود به اين دوره 
كارشناسي  يا  و   (MD) عمومي  پزشك  دكتري  مدرك  داشتن 
ارشد در يكي از رشته¬هاي علوم مرتبط با آزمايشگاه از قبيل 
بيوشيمي، ايمونولوژي، هماتولوژي، و ....... مي باشد. اين مدل 
در  دوره  اين  است.  برقرار  اروپا  اتحاديه  كشورهاي  كليه  در 
كشورهاي مختلف اروپا با عناوين مختلفی نظير بيوشيمي باليني، 
شيمي باليني، شيمي پاتولوژي، بيولوژي پزشكي، بيولوژي باليني 
و ... شناخته می شود. در اين دوره دانشجويان حداقل 4 سال 

مشغول فراگيري علوم مختلف آزمايشگاهي هستند.
ج: دوره تكميلي (فلوشيپ) آزمايشگاه كه دارندگان مدارك 
با  مرتبط  هاي  رشته  از  يكي  در   (Ph.D)تخصصي دكتري 
 ...... و  ايمونولوژي، هماتولوژي  بيوشيمي،  قبيل  از  آزمايشگاه 
تاييد  از  از گذراندن يك دوره 2 ساله و پس  توانند پس  مي 
بوردهاي تخصصي مربوطه از قبيل بورد تخصصي بيوشيمي و 
ايمونولوژي و ....، مسئوليت فني آزمايشگاه را برعهده گيرند. 
اين شيوه هم اكنون در آمريكا، كانادا و استراليا برقرار است.

 1372 سال  در  كه  آزمايشگاه  حرفه¬اي  دكتري  دروه  د: 

كارداني  مدرك  دارندگان  دوره  اين  در  شد.  متوقف  ايران  در 
علوم آزمايشگاهي امكان ورود به اين دوره را داشتند. اين دوره 

گردد. آمريكا اجرا مي  اكنون فقط در يك دانشگاه  هم 

2- وضعيت مسئوليت فني آزمايشگاه در دنيا
الف: آمريكا، كانادا و استراليا: 

 ،(PAC) و كالج پاتولوژي آمريكا  CLIAمطابق با دستورالعمل هاي
متخصصين ذيل، حائز شرايط مسئوليت فني آزمايشگاه هستند:

-  دارندگان مدارك Ph.D در علوم مرتبط آزمايشگاهي 
(بيوشيمي، ايمونولوژي، ميكروب شناسي و ......) پس از تأييد 
را  آزمايشگاه  فني  مسئوليت  صالحيت  تخصصي،  بوردهاي 
اين شيوه، مسئوليت فني جناب آقاي  بارز  دارا هستند. نمونه 
كودكان  بيمارستان  آزمايشگاه  رئيس  عادلي،  خسرو  پروفسور 
  Critical Reviews in Clinicalمعروف مجله  سردبير  تورنتو، 
است.   IFCC انتشارات  بخش  رئيس  و   Laboratory Sciences

ايشان با مدرك D.hP بيوشيمي و پس از گذراندن دوره تكميلي 
(فلوشيپ) هم اكنون مسئوليت فني آزمايشگاه را برعهده دارند. 
جهت اطالعات تكميلي در خصوص نظرات ايشان در مورد 
دوره تكميلي آزمايشگاه، به مصاحبه انجمن بيوشيمي جمهوري 
اسالمي ايران با جناب آقاي پروفسور عادلي در سايت انجمن 

 .(www.biochemiran.com) فرماييد.  مراجعه 
پزشكان متخصص داراي تاييديه از بورد تخصصي   -

آمريكا پاتولوژي 
كارشناسان با تجربه آزمايشگاه تحت شرايط خاص  -

ب: اتحاديه اروپا
در اتحاديه اروپا متخصصين آزمايشگاه پزشكي حق   -
مسئوليت فني آزمايشگاه را دارا هستند. نگاهي به آمار جدول 
ذيل كمك كننده تفسير وضعيت آزمايشگاه¬هاي اروپاست. از 
30000 متخصص آزمايشگاه در اتحاديه اروپا، تنها 40 درصد 

هستند.  (MD)پزشكي پايه  مدرك  داراي 
درصد   MD پايه  آزمايشگاه  متخصصين  كشوردرصد  نام 
متخصصين آزمايشگاه با پايه غير MD نام كشوردرصد متخصصين 
غير  پايه  با  آزمايشگاه  متخصصين  آزمايشگاه با پايه MD درصد 

هستند.  MD

بسمه تعالی

))بيانيه انجمن بيوشيمي جمهوري اسالمي ايران در خصوص دوره تكميلي علوم آزمايشگاهي((

چاپ نامه ها به معنی پذیرش یا رد درونمایه های آن ها  نیست



        خرداد 96
57     شماره 137

اين شواهد و مستندات به وضوح و شفافيت تمام نشان از 
مديريت  در  آزمايشگاهي  علوم  با  مرتبط  رشته¬هاي  اهميت 

دارد.  دنيا  پيشرفته  كشورهاي  تمام  در  آزمايشگاه 
منبع: 

Laboratory medicine in the European Union: Clin 

Chem Lab Med 2015; 53(1): 5–14 

3- وضعيت آزمايشگاه ها در ايران
  قبل از انقالب اسالمي دارندگان دكتراي حرفه اي از قبيل 
آزمايشگاه،  با گذراندن دوره  دامپزشكي  و  پزشكي  داروسازي، 
مدرك تخصص علوم آزمايشگاهي را دريافت مي كردند. سال 
1367 همزمان با ورود اولين فارغ التحصيالن Ph.D به دانشگاه ها 
و همراستا با قوانين بين المللي، مجلس شوراي اسالمي تصميم به 
تصويب تبصره 2 ماده 4 قانون امور دارويي و آزمايشگاهي مي گيرد 
كه اين قانون محل اصلي اختالف كنوني همكاران پاتولوژيست 
آزمايشگاهي(Ph.D) است.  با همكاران دكتری تخصصی علوم 
مطابق با اين قانون كه به دوره تكميلي آزمايشگاه معروف است، 
متخصصين Ph.D پس از طي دوره مزبور، مسئوليت فني آزمايشگاه 
را كسب مي نمايند. اين دوره در سال هاي 1368 و 1369 پذيرش 
دانشجو داشته و سپس با فشارهايي از طرف همكاران پاتولوژيست 
متوقف مي گردد. همچنين از سال 1364 دوره دكتري حرفه ای 
علوم آزمايشگاهي نيز راه اندازي مي گردد كه تا سال 1372 ادامه 
اتفاقي  اوايل دهه 70  پيدا كرده و سپس متوقف مي گردد. در 
در حوزه آزمايشگاه كشور رخ داده كه سرمنشأ تمام تحوالت 
بعدي تاكنون است. رشته پاتولوژي كه در ايران عمدتاً آناتوميكال 
پاتولوژي بود و 4 سال براي دريافت اين تخصص نياز به تحصيل 
داشت، مورد بازنگري قرار گرفته و 4 سال آناتوميكال پاتولوژي 
به 2 سال آناتوميكال كاهش يافته و 2 سال كلينيكال پاتولوژي به 
آن اضافه شده و نهايتاً دانش آموختگان مربوطه مدرك پاتولوژي 
عمومي دريافت می كنند. متأسفانه امروزه به اشتباه اين رشته به 

پاتولوژي معروف شده  نام كلينيكال 
دريافت  براي  كه  حالی  در  است؛ 
تخصص كلينيكال پاتولوژي در دنيا 
حيطه  در  تحصيل  سال   4 به  نياز 
تاريخ  اين  از  باشد.  مي  آزمايشگاه 
پاتولوژيست  بعد سلطه همكاران  به 
كشور  هاي  آزمايشگاه  بدنه  كل  بر 
شروع شده كه تاكنون نيز ادامه داشته 
هاي  تالش  تمام  عليرغم  است. 
صورت گرفته در طي سه دهه براي 
احياء حقوق ساير متخصصين داراي 
صالحيت، تاكنون اين تالش ها با مقاومت ها و كارشكني هاي 

همكاران پاتولوژيست مواجه شده است. 
4- مطالب و مستندات فوق نشان می دهند كه مسئوليت فني 
آزمايشگاه حق مسلم همكاران متخصص Ph.D بوده كه در طي 
اين سي سال از آن جلوگيري به عمل آمده است. در واقع ايران 
تنها كشوري در دنيا است كه آزمايشگاه به صورت انحصاري 
در اختيار گروهی خاص بوده و از هيچ الگوي بين المللي تبعيت 
نمي كند. چگونه امكان پذير است كه كشورهاي الگو و پيشرفته 
  Ph.D در حوزه سالمت مجوز مسئوليت فني را براي همكاران
و حتي كارشناسان آزمايشگاه قائل شده اند، اما ايران از اين قائده 
مستثنی است؟!!! اگر در طی 30 سال گذشته، مطابق با الگوهاي 
بين المللي عمل مي شد، ديگر نيازي به اين همه تاكيد بر اجرای 
 Ph.D قانون مجلس شوراي اسالمي جهت ايفاد حق همكاران
راه   تنها  حاضر  شرايط  در  قانون  اين  است  مسلم  آنچه  نبود. 
همكارانPh.D  براي رسيدن به حقوق قانوني و صنفی است. 
جاي بسی شگفتی است كه همكاران پاتولوژيست به راحتي و 
بدون توجه به معيارهاي بين المللي سخن از تغيير قانون مصوب 

مجلس شوراي اسالمي مي نمايند. 
پايه كليدواژه  بالين و  مسأله پزشك و غيرپزشك،  5- اخيراً 
همكاران پاتولوژيست جهت همراه نمودن جامعه فهيم پزشكي 
در اين موضوع اختالفی است. چنين وانمود مي شود كه ورود 
همكاران Ph.D به آزمايشگاه، سالمت مردم را به خطر انداخته 
و تنها متخصصين پاتولوژی حق مسئوليت فني آزمايشگاه را دارا 
هستند. اين همكاران عامدانه در پی القای فضای Ph.D هراسي می 
باشند، گويي كه افرادي از شاخه هاي علوم مهندسي، انساني و 
ناآشنا به حيطه آزمايشگاه (اين عزيزان در جايگاه تخصصی خود 
خدمات ارزنده ای را به كشور ارائه می دهند)، خواهان مسئوليت 
فني آزمايشگاه هستند!!. در اين راستا و به منظور تبيين و شفاف 

سازی اين موضوع توجه به نكات زير ضروري می نمايد:
همكاران پاتولوژيست به عمد واژه بالين را در حوزه   -
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آزمايشگاه برجسته نموده تا توجه و حساسيت جامعه خدوم 
پزشكي را برانگيزانند. بر خالف برخی از شايعات مطرح شده، 
آزمايشگاه در حوزه پاراكلينيك بوده و درمان در بخش ديگری 
از حوزه سالمت انجام می شود. عرصه آزمايشگاه حوزه درمان 
نيست كه الزاماً نيازمند حضور يك پزشك در اين بخش باشد. 
متخصصين علوم آزمايشگاهی با توجه به تحصيالت مرتبط به 
مانند همكاران پزشك قادر به ارتباط با حوزه های بالينی هستند. 
به طور مسلم اين متخصصين كه تمام دوره تحصيلی، كارورزی 
های  دانشگاه  درمانی  و  آموزشی  مراكز  در  را  خود  شغلی  و 
پزشكی  نظام  سازمان  از  عضوی  و  گذرانده  پزشكی  علوم 
می باشند، با توجه به تخصص خود می توانند خدماتی با كيفيت 
بهتر را به مردم عزيز كشورمان ارائه نمايند. به نظر می رسد كه 
با توجه به زمينه تخصصی و مهارت اين متخصصين، حضور 
آنها در آزمايشگاه های تشخيصی، موجب راه اندازی روش های 
پيشرفته تشخيصی مولكولی، ارتقاء كيفيت و افزايش صحت و 
دقت تست های آزمايشگاهی در بخش های بيوشيمی، خون 
شناسی، ميكروب شناسی، ايمونولوژی و ... خواهد شد. حوزه 
آزمايشگاه شامل مجموعه ای از علوم هشتگانه همراه با انواع 
روشها و تستهاي تخصصي است كه نيازمند حضور متخصصين 
 ،AILC استانداردهاي  با  مطابق  باشد.  می  آزمايشگاهي  علوم 
فقط  آزمايشگاه،  فني  براي مسئول  تعريف شده  از 82 وظيفه 
يك مورد مربوط به مشاوره با پزشك است و72 وظيفه ديگر 
نظير راه اندازي روش ها، كنترل كيفي، ارزيابي، برطرف نمودن 
 Ph.D خطاهاي فني و ...... در حوزه مرتبط با تخصص همكاران

علوم آزمايشگاهی است. 
آزمايشگاه،  تكميلی  دوره  به  ورود  داوطلبان  تمام   -
فارغ التحصيالن دانشكده هاي پزشكي كشور می باشند و مطابق 
با برنامه آموزشي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
رشته¬هاي  تمام  كوريكولوم  در  اند.  نموده  تحصيل  پزشكي 
باليني گنجانده شده كه نشاندهنده  از مباحث  مذكور بسياري 
از  بعد  متخصصان،  اين  است.  ها  رشته  اين  باليني  رويكرد 
هاي تخصصي در  مقطع كارشناسي، حداقل 7 سال در رشته 
دانشكده  هاي پزشكي تحصيل نموده و با بسياری از مفاهيم 

هستند.  آشنا  پزشكي 
الزم به ذكر است كه حتی با وجود پايه بالينی اين   -
متخصصين، در دوره تكميلي آزمايشگاه دوره فيزيوپاتولوژي نيز 

است. شده  گنجانده 
متأسفانه نقدهای غير منصفانه ای از طرف همكاران   -
پاتولوژيست در مورد وجوه بالينی متخصصان علوم آزمايشگاهی 
شنيده می شود؛ اين در حاليست كه رزيدنتهای پاتولوژی تنها 2 سال 

آن هم تحت نظر فقط پاتولوژيستها و نه متخصصين D.hP آموزش 
مي بينند. آنچه واضح است آموزش بيوشيمي و ايمونولوژي و ساير 
رشته هاي علوم آزمايشگاهي به اين رزيدنت ها توسط اساتيد 
متخصص اين رشته¬ها صورت نمي پذيرد. شايسته است همانقدر 
كه همكاران پاتولوژيست دلواپس واژه بالين هستند، نگراني خود را 
به بخش های تخصصي آزمايشگاه نيز معطوف داشته و توجه جدي 

به آموزش رزيدنت هاي پاتولوژي در حيطه آزمايشگاه بنمايند.
تمام كشورهای توسعه  نظر می رسد كه همانند  به   -
يافته، حضور متخصصين حوزه آزمايشگاه كه 4 سال در دوره 
كارشناسی، 3 سال در دوره كارشناسی ارشد و حداقل 4 سال در 
دوره دكترای تخصصی تحصيل نموده و سپس با 4 سال سابقه 
آزمايشگاه  تكميلی  دوره  كشوری  آزمون  يك  در  مرتبط،  كار 
آزمايشگاهی  تخصصی  دوره  مجدداً  سال   3 و  نموده  شركت 
گذرانند  می  كشور  پزشكی  علوم  دانشگاههای  بهترين  در  را 
(مجموعاً 81 سال تحصيالت عاليه و اشتغال تخصصی) موجب 

اين بخش خواهد شد. ارتقای شاخص های كيفی 
نگاه مجدد به قوانين بين الملي در آمريكا و اروپا در   -
اين زمينه می تواند كمك كننده باشد. در تمام قوانين بين المللي 
متخصصين  به  مختص  آزمايشگاه  فني  مسئوليت  احراز  شرط 
پايه  با  پاتولوژی  همكاران  و  نيست   MD پايه  با  آزمايشگاه 
MD در كنار متخصصين (Ph.D) علوم آزمايشگاهی می توانند 

مسئوليت فنی آزمايشگاه را عهده دار شوند. شاهد اين قضيه 
در آمريكا است كه متخصصين (D.hP) علوم آزمايشگاهی پس 
از گذراندن دوره تكميلي آزمايشگاه می توانند مسئوليت فني 
از 60  بيش  نيز  اروپا  اتحاديه  در  نمايند.  را كسب  آزمايشگاه 
درصد متخصصين آزمايشگاه پايه غير پزشك(MD) دارند. به 
نظر می رسد واژه بالين و پزشك بودن صرفا بهانه اي جهت 
دادن  جلوه  وارونه  و  پزشكي  جامعه خدوم  اقشار  ساير  اقناع 
پايگاه  از  موضوع  اين  اگر  است.  آزمايشگاه  حوزه  واقعيتهاي 
علمی برخوردار می بود كشورهاي پيشرفته در حوزه سالمت 
مانع ورود متخصصين Ph.D به آزمايشگاه می شدند. به عنوان 
را  آزمايشگاه  متخصصين   2001 سال  از  هلند  كشور  مثال 
صرفاً از بين دارندگان رشته هاي مرتبط با علوم آزمايشگاهي 
جذب نموده و از ورود پزشكان به حوزه تخصصی آزمايشگاه 
ممانعت بعمل آورده است. همه اين مستندات گواه بر اين دارد 
كه تعريف حوزه آزمايشگاه در ايران با ساير نقاط دنيا تفاوت 
با  آزمايشگاه  متخصصين  دنيا  نقاط  ساير  در  حاليكه  در  دارد. 
نوآوری،تخصصی كردن و ارتقاء كيفيت خدمات سالمت مردم 
در اولويت قرار داده اند، در ايران سي سال است بدليل نگاه هاي 
با كيفيت محروم  به آزمايشگاه مردم از خدمات  صرفا صنفي 
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بر  ناپذيري  ادامه روند كنوني قطعا صدمات جبران  اند.  مانده 
پيكره آزمايشگاه و نهايتا سالمت مردم وارد خواهد نمود.

بودن  پزشك  وغير  پزشك  بحث  با  ارتباط  در   -
و نگرانی های مرتبط با سالمت مردم ذكر اين نكته ضروری 
بهداشت،  وزارت  كنوني  قوانين  با  مطابق  اكنون  كه هم  است 
علوم  هاي  ازPh.D رشته  نفر   3 پزشكي،  آموزش  و  درمان 
آزمايشگاهي بدون نياز به يك پاتولوژيست می توانند مسئوليت 
فني آزمايشگاه را عهده دار شوند. اينكه اين همكاران بدون نياز 
دارا هستند،  را  آزمايشگاه  تاسيس  امكان  پاتولوژيست  به يك 
سوي  از  آزمايشگاه  هاي  حقيقت  دادن  جلوه  وارونه  از  نشان 

است. پاتولوژيست  همكاران  از  برخي 

6- در طي اين مدت بارها به اين موضوع اشاره شده كه اين 
قانون بنا به ضرورت های زمان دفاع مقدس به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيده است. طرح چنين مباحثی با هدف گمراه 
هاي  واقعيت  دادن  نشان  واقع  و خالف  پزشكی  جامعه  كردن 
اينست  سوال  است.  آزمايشگاه  المللي  بين  قوانين  در  موجود 
كه آيا كشورهاي پيشرفته در حوزه بهداشت و سالمت نيز بنا 
به ضروريات و مقتضيات و تنگناهايي از قبيل جنگ اقدام به 
كشورها  اين  اينكه  آيا  اند؟!!  نموده  آزمايشگاه  قوانين  تصويب 
مجوز مسئوليت فني به همكارانPh.D  مي دهند ريشه در مسائل 
اقتصادي و اجتماعي و سياسي دارد؟!! قطعا چنين نبوده و نخواهد 
بود، چرا كه سالمت مردم در اولويت اول اين كشورها قرار دارد. 
نادرست،  اطالعات  دادن  با  پاتولوژيست  همكاران   -7
نمايندگان محترم مجلس شوراي  به  غير علمی و غير مستند 
اسالمي در فكر ممانعت از اجرای قانون دوره تكميلي آزمايشگاه 
مي باشند. با وجود اينكه جامعه آزمايشگاهيان شكی ندارد كه 
نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی حامی قانون و قانون 
اقدامات خالف  و  ها  تأثير جوسازی  تحت  و  هستند  مداران 
واقع همكاران پاتولوژيست قرار نمی¬گيرند، انجمن بيوشيمی 
جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی از متخصصين و همكاران 
علوم آزمايشگاهی، نمايندگان محترم مجلس را دعوت به شنيدن 
نظرات اين اساتيد و همچنين توجه به قوانين و مستندات به روز 

و علمی بين المللي در خصوص آزمايشگاه مي نمايند.
8- برنامه آموزشي دوره تكميلي آزمايشگاه به دفعات مورد 
نقد غيرمنصفانه همكاران پاتولوژيست قرار گرفته است. به اطالع 
مي رساند اين آيين نامه در معاونت آموزشي وزارت بهداشت 
زير نظر كميته شش نفره شامل سه نفر از اساتيد پاتولوژي و 
سه نفر از اساتيد رشته هاي علوم آزمايشگاهي تهيه و تدوين 
شده است. اگر چه نظرات اعمالي همكاران پاتولوژيست در اين 
كميته 6 نفره باعث سخت و دشوار شدن شدن دوره شده، با 
اينحال اساتيد علوم آزمايشگاهي نهايت همكاري را با معاونت 

محترم آموزشي جهت احياء مجدد اين دوره داشته اند.
 از نقايص مهم اين آيين نامه برگزاري دوره زير نظر گروه 
پاتولوژي است. اين درحالي است كه گروه های مرتبط علوم 
آزمايشگاهي توان و امكان برگزاري دوره را داشته و قبال اين 

موضوع را به دانشگاه هاي علوم پزشكي اعالم نموده اند.
 

9- كالم آخر: موارد ذكر شده فوق نشان از مشكل بزرگ و 
عميق در آموزش و مديريت آزمايشگاه هاي كشور دارد. عدم 
توجه همكاران پاتولوژيست به قوانين ملي و بين المللي و عدم 
توجه به آموزش صحيح در رشته تخصصي كلينيكال پاتولوژي 
ندارد.  كشور  هاي  آزمايشگاه  كنوني  وضعيت  جز  اي  نتيجه 
شايسته است متوليان امر در وزرات بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي براي اين مساله فكر عاجل نموده و با عنايت به قوانين 
بين الملي، زمينه فعاليت طيف وسيع آزمايشگاهيان اعم از اساتيد 
و كارشناسان آزمايشگاه چه در قالب دوره تكميلي آزمايشگاه و 

يا ساير مقاطع تحصيلي را فراهم نمايند. 
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