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 چكيده

يکیی تشیکیو وزار    : مده در نظام سالمت کشور رخ داد، دو تغییر ع1531پس از انقالب شکوهمند اسالمی ايران در سال  :زمينه و هدف

دار کلییه   وزار  بهداشت درمان و آموزش پزشکی عهیده . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ديگري تأسیس شبکه بهداشتی درمانی کشور

بیت و آموزش نییروي انایانی   ريزي، رهبريت، تولیت، نظار  و ارزشیابی خدما  سالمت است و در عین حال تر گذاري، برنامه وجوه سیاست

 .دهد سالمت را در يک سیاتم جامعه ارائه خدما  بهداشتی به عهده دارد و اين ساختار سالمت کشور را تشکیو می

 .اي و ثبت تجربیا  شخصی نويانده استفاده شده است از روش مطالعه کتابخانه :روش

 21بیه   5و  13بیه   5، 12بیه   1دندانپزشکی و داروسازي ايران به ترتیی  از   هاي پزشکی، ، تعداد دانشکده1531تا  1531از سال  :ها يافته

هاي دکتراي  برنامه. ارتقا پیدا کرد 11414به  1531افزايش يافت و تعداد پذيرش داناجويان گروه پزشکی نیز در اين فاصله زمانی از سالیان 

نفیر   534و  263هیا بیه ترتیی      اسیس شده و امروز در اين رشیته و فوق تخصصی بالینی که وجود نداشتند، پس از انقالب ت PhDتخصصی 

هیاي   نظییر در فعالییت   توجهی در کیفیت آمیوزش، خیدما  بیالینی و نییز افیزايش بیی       کمی با بهبود قابو ياين ارتقا. شوند سالیانه وارد می

 .تحقیقاتی کشور همراه بوده است

کشور، استراتژي مناس  و اقتصادي براي ارتقاي سالمت است و نقطه عطفیی  ادغام آموزش پزشکی در نظام خدما  سالمت  :گيری نتيجه

 .شود در بهبود آموزش گروه پزشکی براي پاسخگويی مناس  براي سالمت در جمهوري اسالمی ايران تلقی می

 

 ادغام، پاسخگويی اجتماعی، آموزش، سالمت، ايران :کليد واژه
 

 مقدمه

اسیت کیه تمیدن ايرانییان      در تاريخ ايران پیاپی نگاشیته شیده   

باستان در محتواي فکري روزگیاران قیديم جیزو معیدود افتخیارا       

در اين تاريخ نقطه عطفیی حاصیو شید و آن    . تاريخ بشر بوده است

ظهور دين مبین اسالم بود که دانشمندان ايرانیی را بیا عمیل علیوم     

هیاي مختلیع علمیی شیهره      اناانی آشناتر کرد و آنان را در زمینیه 

عوامو و شیراي  زمیانی و فرهنگیی آن زمیان کیه      . ساختجهانیان 

وجود منیاب   : ، عبار  بودند ازشداي را باعث  العاده چنین رشد خارق

پزشییکی بییه عنییوان پشییتوانه علمییی، انگیییزه و پیییدايش عالقییه بییه 

آوري مفاهیم براي يیادگیري بهتیر و    بالندگی، فرهنگ غنی و فراهم

و گاترش اشراف علمیی   هاي مختلع علم ط  بیشتر، تالقی مکت 

 . در گاتره پزشکی

ظهور استعدادهاي درخشان در علیم طی  نظییر رازي، ابیوعلی     

سییینا و جرجییانی در قییرون سییوم تییا هشییتم هجییري شماییی،     

 سینا ابوعلی. هاي پزشکی را در ايران و جهان سب  شد پیشرفت
 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ريیز و   استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیهید بهشیتی، پژوهشیکده علیوم غیدد درون     . 1
 متابولیام

 استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگاتان علوم پزشکی. 2
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اولین کتاب مرج  بالینی جهان را نگاشت و اين کتاب و کت  سیاير  

رهاي ديگر جهیان  هاي متمادي در کشو دانشمندان ايرانی براي سال

ترجمه کتیاب قیانون ابیوعلی    . رفت براي آموزش پزشکان به کار می

آوري و نییز ترجمیه    میالدي به ترتی  جم  16و  12سینا در قرون 

شید و بیراي تییدريس دانشیجويان پزشییکی در کشیورهاي مختلییع     

 .گرفت اروپايی مورد استفاده قرار 

ي از منیاب   هاي اسیالمی باییار   حمله ويرانگر مغول به سرزمین

پیس از ايین حملیه    . علمی و نیروي اناانی فرهیخته را از بیین بیرد  

هاي تمدن و علم، کمتر از يیک دهیم از متیون     وحشیانه به سرزمین

دوران زوال سیلطه مغیول همیراه بیا بريیده شیدن       . علمی باقی ماند

دانشمندان از چشمه غنی دوران گذشته، دوران خمودگی و کاهش 

از پیاده شدن مغوالن از زين اسی ، اگرچیه    پس. فعالیت علمی بود

هاي علمی ديده شد، لیکن عصر انفجار علم و  آغازي نوين در فعالیت

دانییش مغییرب زمییین، طیی  کشییور مییا را در فاصییله بعیییدي از     

 . هاي روز قرار داد پیشرفت

هجري شمای با نفوذ انگلاتان و روسیه به کشیور   11در قرن 

هیا در دربیار    صیو  انگلیایی  ايران، حضور پزشکان خیارجی بیه خ  

هاي مشخصیی بیراي تصیدي مایايو      قاجاريه و عدم وجود سازمان

هیا در میورد    گیري مربوط به بهداشت و درمان سب  شد که تصمیم

مطالی   . ماايو بهداشتی درمانی زيیر نفیوذ بیگانگیان انجیام شیود     

تدريج مورد توجه قرار گرفت و با شیرو  بیه    مربوط به ط  جديد به

و اعزام دانشیجو بیراي    1223ط  در دارالفنون در سال  کار مدرسه

تحصیو ط  به اروپا، بتدريج پزشکی جديد جیايگزين طی  قیديم    

 .شد

تاريخچه آموزش عالی پزشکی در ايران از دارالفنون تا تأسییس  

سییال بییه طییول  156وزار  بهداشییت، درمییان و آمییوزش پزشییکی 

و  عظیم کمی طی اين مد ، آموزش پزشکی دچار تحوال  . انجامید

سیر تاريخی آموزش عالی پزشیکی را در   1جدول . کیفی شده است

 .دهد قرن اخیر نشان می 3/1

گیییري  هجییري شماییی، بییا شییکو   11در نیمییه اول قییرن  

التحصیالن  هاي گروه پزشکی به سبک نوين و بازگشت فارغ دانشکده

 اي در تولیید  المللیی، رشید فزاينیده    هاي عمده بین ايرانی از دانشگاه

هاي تخصی  پزشیکی حاصیو     نیروي اناانی و بتدريج توسعه دوره

 رشد کیفی آموزش پزشکی نتوانات با   و بنابراين توسعه کمی. شد

 تأسيس از : سال اخير 051پزشكي در سير تاريخي آموزش عالي  ی 1جدول 

 تا   0221)دارالفنون تا تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 (ش.ه 0631

 (ش. ه)سال تأسيس  ا وزارتسسه يؤم

 دارالفنون

 وزار  علوم

 وزار  معارف، اوقاف و صناي  ماتظرفه

 وزار  فرهنگ

 وزار  آموزش و پرورش

 وزار  علوم و آموزش عالی

 وزار  فرهنگ و آموزش عالی

 وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1223 

1252 

1233 

1513 

1515 

1516 

1531 

1561 

 

هاي تخصصی و فیوق تخصصیی    ی، توسعه رشتهسري  اطالعا  پزشک

در جهییان هماهنییگ شییود و از طییرف ديگییر کمبییود نیییروي اناییانی 

کیفیت آموزش بالینی با ياري و حضور اسیتادان  . پزشکی را تکافو کند

هییاي پايییه و  بییالینی مجییرب در سییطب مطلییوب بییود ولییی آمییوزش 

 . ه بوداي همرا هاي عمده پاراکلینیک و نیز تحقیقا  پزشکی با کاستی

در سیال  ( ره)ستاد انقالب فرهنگی که به دستور امیام خمینیی   

هجییري شماییی تشییکیو شیید، رسییالت بییازبینی و تییدوين   1533

در شاخه پزشکی ستاد کیه  . هاي دانشگاهی را به عهده داشت برنامه

مائولیت آن بیه اينجانی  محیول شیده بیود، تعیدادي از اسیتادان        

لیرضا مرندي، دکتیر محمدرضیا   ها مانند آقايان دکتر سید ع دانشگاه

الیاسیی و صیاحبنظران و خبرگیان    ... ا کالنترمعتمدي، دکتر هیدايت 

وري، دکتر شادپور و دکتر وکیو و نیز  سالمت مانند آقايان دکتر پیله

نمايندگان دانشجويان پزشکی مانند خانم دکتر مرضیه دستجردي و 

هید مقدم، دکتیر ابوالحاینی و دانشیجوي شی     دکتر حاینعلی جلوه

شاخه پزشکی ستاد انقالب فرهنگی به منظور . توکلی حضور داشتند

 244کا  نظر همه استادان و صاح  نظران فراخوان داد و بیش از 

نوشته با حجم از يک صفحه تا نظرا  مفصو دريافیت کیرد و همیه    

آنها را در جلاا  شاخه پزشکی و حضیور اسیتادان و صیاحبنظران    

با حضور نويانده طرح مورد بررسیی قیرار   پذير بود  امکان ...مدعو و 

 1561تیا   1533هیاي   بررسی شاخه پزشکی سیتاد طیی سیال   . داد

 :هاي زير را ارائه کرد يافته

هییاي آموزشییی بایییار نییاهمگون اسییت و اخییتالف بییین   برنامییه .1

هیاي مختلیع پزشیکی      هاي آموزش پزشکی در دانشیکده   برنامه

هاي نوپیا    دانشکدهبرخی از . رسد درصد می 34کشور به بیش از 
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هیاي    انید فاقید برنامیه    به بعد تأسیس شیده  35هاي   که در سال

 . مناسبی نداشتند   علمی أآموزشی مطلوب بودند و کادر هی

ها پیش  هاي اصلی از سال  هاي تخصصی در رشته  اگرچه آموزش .2

پرداختنیید ولییی بیشییتر   بییه تربیییت پزشییکان متخصیی  مییی 

به وزار  بهداري و يا ط   مربوط مؤساا آموختگان در  دانش

خصوصی اشتغال داشتند و در آموزش پزشکی کشور مائولیتی 

 . نداشتند

به جیز شیهر    -کمبود شديد نیروي اناانی در اکثر نقاط کشور  .5

چشمگیر بود؛ به نحوي که در بعضی از منیاطل کشیور    -تهران 

ايین امیر سیب     . نفر يک پزشک وجود داشت 13444براي هر 

هییا در سییطب  کییه عمییده آن)ک خییارجی جییذب هییزاران پزشیی

شده بیود کیه بیشیتر آنهیا اطالعیا       ( کارشناسی پزشکی بودند

هیاي    پزشکی و تبحر بالینی کافی نداشتند و عالوه بر محدوديت

زبان، در جامعه تحت پوشش خود مشکال  فرهنگی فراوانی نیز 

 . کردند ايجاد می

قط  دکتیرا ی   هاي گروه پزشکی ی البته به غیر از م   آموزش رشته .1

شیید و  هییاي پزشییکی انجییام مییی  طییور معمییول در دانشییکده بییه

هییاي پرسییتاري، مامییايی،   هییاي نیییروي اناییانی رشییته کمبییود

 . پیراپزشکی، بهداشت و تغذيه حتی بیشتر از کمبود پزشک بود

هیاي تخصی      تربیت دانشجويان گروه پزشیکی در بیمارسیتان   .3

وزار  بهیداري و کیو   شد کیه بیا    ها انجام می واباته به دانشگاه

اين امر سب  شیده بیود کیه آمیوزش     . جامعه ارتباطی نداشتند

بایییاري از . نگییري باشیید هییاي جامعییه  پزشییکی فاقیید جنبییه 

التحصییالن کیه بیراي شیرو  خیدما  پزشیکی در سییپاه        فیارغ 

کردند، در ارائه خیدما  صیحیب    بهداشت و يا ارتش خدمت می

اسییهال، گلییودرد، : بهداشییتی درمییانی اولیییه در مییواردي ماننیید

 . ناتوان باشند... ضايعا  پوستی و 

هیاي پزشیکی کشیور پیس از       آموختگان دانشکده از دانش نیمی  .6

ها  هاي غربی شده، تعداد اندکی از آن التحصیلی راهی کشور فارغ

 . گشتند پس از اخذ تخص  به مملکت باز می

ها،  هها و درمانگا خصو  بیمارستان اکثر مؤساا  وزار  بهداري، به .1

در سطب قابیو قبیول نبودنید و در رونید تشیخی  و       از نظر علمی 

 . خورد ويژه امور پیشگیري، رکود کامو به چشم می درمان و به

به تعداد محدود و با پیذيرش   PhDهاي کارشناسی ارشد و  رشته .3

اين امر سب  شید  . شد معدود دانشجو در سه دانشگاه انجام می

و کیفی، با مشکال  فراوانیی   می که علوم پايه پزشکی، از نظر ک

 . رو شود روبه

شاخه پزشکی ستاد انقالب فرهنگی ابتیدا بیه تیدوين اهیداف و     

 :اصول آموزش پزشکی پرداخت

هیاي    به منظور تربیت اطباي متعهد براساس معارف و ارزش :0ماده 

هیاي کشیور در    و فنی و به منظور رفی  نییاز    و اصول علمی اسالمی 

هاي پزشکی در نظام امیوزش عیالی     کی، دانشکدهزمینه ماايو پزش

 . شود تأسیس می

هاي پزشکی رعايت اصول زيیر   براي نیو به اهداف دانشکده :2ماده 

 :ضروري است

 تقدم تزکیه بر تعلیم؛ .1

زمانی تعلیم و تعلم و تحقیل و عرضیه خیدما  بهداشیتی ی      هم .2

 درمانی؛

داشیتی و  هیاي به  هیاي آموزشیی بیا نییاز     تطبیل محتواي برنامه .5

 درمانی کشور؛

استفاده از استادان متعهد، تمام وقت و متبحر در ماايو عمومی  .1

 . و تخصصی پزشکی 

سپس شاخه پزشکی بیه تیدوين خصوصییا  پزشیک مطلیوب      

 :پرداخت و آن را به شرح زير توصیع کرد

 . بصیر و مورد اعتماد باشد .1

از مشکال  بهداشتی و درمانی منطقه خود و کشیور شناسیايی    .2

فی داشته و با نظام عرضه خدما  بهداشتی و درمیانی کشیور   کا

 . آشنا باشد و بتواند در تمام نقاط انجام وظیفه کند

هیا و   پیشیگیري و تشیخی  بیمیاري    بیراي از دانش و مهار  الزم  .5

و روانی برخوردار باشید و در   درمان بیماران مبتال به امراض جامی 

 . اي اختصاصی ارجا  دهده  صور  لزوم، بتواند بیماران را به بخش

اين توانايی را داشته باشد که دانشجويان پزشکی و پیراپزشکی،  .1

 . کارمندان فنی، اطرافیان بیمار و نیز عامه مردم را آموزش دهد

هیاي تحقیقیی، اجرايیی و     در زمینه بهداشتی و درمانی به روش .3

کاربردي آشینايی کیافی داشیته باشید و بتوانید رهبیري گیروه        

گان خدما  بهداشتی و درمانی اولیه را به عهده گییرد  کنند ارائه

هیاي الزم را بدهید و خیدماتی را کیه      و به اعضاي گروه آموزش

 .کند ارزشیابی کند گروه مزبور عرضه می
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هیاي   توانايی ادامه تحصییو و اخیذ تخصی  در يکیی از رشیته      .6

 .پزشکی را داشته باشد

ا وزار  ها و مؤساا  آمیوزش پزشیکی بی    اين تفکر که دانشکده

بهداري وقت ادغام شوند توس  مائول شاخه پزشکی ستاد و برخی 

. صاحبنظران قو  گرفت و بحث جديیدي را در گفتگوهیا بیاز کیرد    

اهداف اصلی اين ادغام و ايجاد میديريت واحید در امیور مربیوط بیه      

 :بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صور  زير نمودار شد

 بیراي درمیانی کشیور    -بهداشتی ه امکانا  هماستفاده از  ی  الع

 گاترش امر آموزش پزشکی و تأمین نیروي اناانی مورد نیاز کشور

 :پاسخگويی بهتر به نیازهاي سالمت جامعه از طريل ی ب

هیاي پزشیکی از محوطیه دانشیکده و       شکاتن حصار دانشیکده 

هاي تابعه و انتقال اجراي قایمتی از آمیوزش در جامعیه      بیمارستان

سیطب   يارتقا( دوم. نگر کردن آموزش پزشکی جامعهبراي کمک به 

هیاي وزار     مؤساا ، مراکز خیدما  سیرپايی و بیمارسیتان     علمی

 . بهداري با دمیدن روح دانشگاهی به تشکیال  فوق

هیاي    پس از قريی  يیک سیال بحیث و تبیادل نظیر بیا گیروه        

والن وزار  بهداري، در نهايیت، شیاخه پزشیکی    ئدانشگاهی و ما

را  "وزار  بهداشییت، درمییان و آمییوزش پزشییکی"و سییتاد تشییکی

پیشنهاد کرد که به تصوي  گروه پزشکی سیتاد و سیپس اعضیاي    

اصلی ستاد انقیالب فرهنگیی، هییأ  دولیت و در نهايیت مجلیس       

شوراي نگهبان با ذکر اشکاالتی، که يکی از . رسید شوراي اسالمی 

  أاعضیاي هیی  ( بدون مط )مهمترين آنها عدم امکان تمام وقتی 

علمی به عنوان کارمندان دولت بیود، مصیوبه را بیراي اصیالح بیه      

متعاقی  آن اليحیه تشیکیو وزار  جديید از     . مجلس بازگردانیید 

بیا توجیه بیه    . طريل وزير وقت بهداري از مجلس پس گرفته شید 

اهداف عالی که در توجیه اليحه وجود داشت، کوشش شد تا بیین  

اري در امور مربوط بیه  وزار  فرهنگ و آموزش عالی و وزار  بهد

به همین منظور جلاا  . پزشکی هماهنگی بیشتري به وجود آيد

مشییترکی بییا شییرکت دو وزيییر، نماينییدگان مجلییس و برخییی از   

طور مرت  تشکیو شید، بنیابراين پیس از دو سیال      صاحبنظران به

ثمر وزراي وقت بهداري و فرهنگ و آمیوزش عیالی بیه     کوشش بی

سیامان دادن بیه وضیعیت پزشیکی     اين نتیجه رسیدند که سیر و  

ويژه تربیت نیروي اناانی پزشکی جز از طريیل تشیکیو    کشور، به

هیاي    دانشیکده . وزار  واحد در امور پزشکی امکانپذير نخواهد بود

کیه در امیر افیزايش دانشیجو ابیراز        گروه پزشکی با همه اهتمامی

 زيیرا . کرده بودند فق  چند صد دانشجو به تعداد قبلی اضافه شید 

هیاي    ساا  آموزشیی و بیمارسیتان  ؤتعداد اعضاي هیأ  علمی، م

تابعه وزار  فرهنگ و آموزش عیالی انیدو و همیاهنگی بیین دو     

وزار  با اشکاال  فراوان اداري مالی همراه بود، به نحوي که حتی 

کیه سیتاد    یکارآموزي و کارورزي بهداشیت دانشیجويان پزشیکی     

و نییاز بیه اعیزام و اقامیت     انقالب فرهنگی آن را تصوي  کرده بود 

درمیانی کشیور    دانشجو در روستا و همکاري با سیاتم بهداشیتی 

 .با مشکال  فراوانی روبرو بود داشت

 :دو اقدام مهم صور  گرفت 61تا  65در سال تحصیلی 

افزايش پذيرش دانشیجوي پزشیکی توسی  ريییس دانشیکده       .1

 اي کیه  گونیه  ، به(دکتر عزيزي)پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 

. دانشجو براي سال اول پذيرفته شیدند  651براي نخاتین بار 

هاي ديگیر    اين آغازي براي افزايش تعداد دانشجو در دانشکده

گروه پزشکی و تطبیل وض  آموزش با تعداد بیشیتر دانشیجو   

 . بود

، با توافل «وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»اليحه تشکیو  .2

ايان دکتیر سیدعلیرضیا مرنیدي و    دو وزير بهداري و آموزش عالی آق

دکتر ايرج فاضو، بار ديگر از طريل هیأ  دولت به مجلیس شیوراي   

ها بحث و تبادل نظر با اکثريیت قیاط     ارائه شد و پس از ماه  اسالمی

در به تصوي  رساندن اين اليحیه قایمت اعظیم    . به تصوي  رسید

ريیز و مایئول کشیور و نماينیدگان پزشیک       نیروي پزشکی برنامیه 

 . جلس شوراي اسالمی کوشش فراوانی به کار بردندم

هیا و مؤسایا     از مجموعیه دانشیکده   1561در نهايت در سال 

آموزش عالی گروه پزشکی و وزار  بهداري تشکیال  جديدي به نام 

از ابتیداي  . تأسیس شد« وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

هر استان يک  اي طراحی شد که گونه ها به هدف ،تشکیو اين وزار 

ه امور آموزشی، پژوهشیی،  همدانشگاه علوم پزشکی داشته باشد که 

دار شیود و در نتیجیه    بهداشتی و درمیانی اسیتان مربوطیه را عهیده    

ها با تجربه و پیگیري سیایتم   اختالط علم، دانش و پويايی دانشگاه

از  -ه امیور مربوطیه   همبهداشتی درمانی، سیاتم پزشکی کشور در 

وجیود آورده، وضیعیت    را بیه   رکز استان نظیام منایجمی  روستا تا م

ايین امیر طیی    . و کیفی ارتقا دهید  پزشکی مملکت را از جهت کمی

 :مراحو مختلفی انجام پذيرفت
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تشیکیو   1563هاي علوم پزشکی در سال   ها و دانشگاه دانشکده .1

شد و تصیمیم بیر آن شید کیه در نهايیت، در هیر اسیتان يیک         

ه همی دار  شود که ريیس آن عهده دانشگاه علوم پزشکی تأسیس

امور مربوط به بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی باشد 

هیا در امیور    دانشیگاه . تدريج خدما  نیز در آن ادغیام شیود   و به

تیر شیوند و از امکانیا  بیمارسیتانی و      بهداشت و درمیان فعیال  

سییرپايی وزار  بهییداري سییابل بییراي آمییوزش گییروه پزشییکی  

اي  هیاي منطقیه    اين مرحله، میديريت سیازمان   در. استفاده شود

هاي کشیور در میديريت     بهداشت و درمان در تهران و نیز استان

اگرچیه میدير   . کرد ها ادغام نشد و عمالً جدا فعالیت می دانشگاه

اي زيیر نظیر ريییس دانشیگاه بیود و لیذا        عامو سازمان منطقیه 

و نییز   استفاده دو سیاتم از نیروي انایانی و امکانیا  يکیديگر   

ريیزي، اجیرا و    اري، برنامیه ذگی  مشارکت هر سیاتم در سیاست

 . ارزيابی سیاتم ديگر محدود بود

اي  هیاي منطقیه    هاي علوم پزشکی و سازمان  ادغام کامو دانشگاه .2

. انجام شد 1512ها در سال  بهداشت و درمان در تهران و استان

دار  دهبه اين ترتی  که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی عه

هاي پشتیبانی، آموزشی،   د و معاونتشه امور بهداشتی استان هم

ها توانایتند در امیور مربیوط بیه      دانشجويی و پژوهشی دانشگاه

نییروي   همیه خود در کو استان فعالیت چشمگیري داشیته، از  

اهداف تعییین شیده   اناانی، امکانا  فنی و رفاهی براي پیشبرد 

 .کننداستفاده 

 یهیاي بهداشیتی      وزش و پیژوهش در شیکبه  به اين ترتیی  آمی  

ها و  هاي به خود گرفت و ارتباط بین دانشگاه درمانی کشور شکو تاز

شییبکه در همییه ابعییاد خییدماتی، درمییانی، آموزشییی و پژوهشییی    

 . تر شد ماتحکم

 

دستاوردهای ادغاا  آماوزش پزشاكي در وزارت    
 بهداری
کی وردهاي تشکیو وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشی تادس

 :شامو موارد زير است

هاای پزشاكي، دندانشزشاكي و      افزايش تعداد دانشاكده  ا0

در سال تحصیلی  :آموزش پزشكي مؤسساتداروسازی و ساير 

 اصفهان، شیراز، مشهد،  ، هفت دانشکده پزشکی تهران، 13-13

 سالهای پزشكي، دندانشزشكي و داروسازی از   تعداد دانشكده ی 2جدول 

 0635تا  0611

ها داد دانشكدهتع  

 سال تحصيلي
 داروسازی دندانشزشكي پزشكي

13-13 1 5 5 

31-33 3 1 5 

63-63 23 1 1 

15-11 51 11 3 

11-13 51 15 3 

13-16 53 13 3 

16-11 53 13 3 

16-31 56 13 11 

31-33 12 13 21 

مرکز مطالعا  و توسعه آموزش پزشکی، وزار  بهداشت، درمان و  :مأخذ

 کیآموزش پزش

 

در زمینیه پزشیکی فعیال    ( ملی سیابل )تبريز، اهواز و شهید بهشتی 

هیاي دندانپزشیکی تهیران،      در رشیته دندانپزشیکی دانشیکده   . بودند

هاي داروسازي   شهیدبهشتی و مشهد و در رشته داروسازي دانشکده

هیاي    تهران، اصیفهان و تبريیز دانشیجو پذيرفتنید و کیو دانشیکده      

جدول )دانشکده بود  15سازي به تعداد پزشکی، دندانپزشکی و دارو

دانشکده دندانپزشکی شیراز و دانشکده  31-35تا سال تحصیلی (. 2

هیاي قبلیی اضیافه      علوم دارويی و تغذيه مشهد به مجموعه دانشکده

 . شدند

مجتمی  آمیوزش    33تیا   33و  31تیا   35هیاي    در فاصله سیال 

ی، پزشییکی هییالل احمییر، مرکییز پزشییکی ايییران، علییوم تندرسییت   

هاي پزشکی بوعلی سیناي همدان، رازي باختران، کرمان و   دانشکده

به عالوه دانشکده پزشکی فاا بیه  . ارومیه فعالیت خود را آغاز کردند

بیه سرپرسیتی    36عنوان برنامه نوآور در آمیوزش پزشیکی از سیال    

در ايین فاصیله، دانشیکده    . دانشگاه شیراز شیرو  بیه فعالییت کیرد    

هیاي    یز تأسیس شید و تعیداد کیو دانشیکده    دندانپزشکی اصفهان ن

پیس از انقیالب و   . رسیید  25پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي بیه  

پیش از تشکیو وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فاصیله  

سه دانشکده پزشیکی قیدس،    61-65تا  33-33هاي تحصیلی   سال

 اي هی   يزد و گیالن فعالییت خیود را آغیاز کردنید و تعیداد دانشیکده      
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 0631تا  0611های  در سال(■-----■)و کل دانشجويان گروه پزشكي ( ●ااااااااا●)تعداد پذيرش دانشجويان  ی 1نمودار 

 

هیاي پزشیکی، دندانپزشیکی و      و مجموعیه دانشیکده   11پزشکی به 

 . عدد افزايش يافت 26داروسازي به 

شکی مرکز پز 63تا  63و  61تا  65هاي تحصیلی   در فاصله سال

احمیر در هیم ادغیام شیدند و      ايران و مجتم  آموزش پزشکی هالل

دانشکده پزشکی قدس نییز  . دانشکده پزشکی ايران را تشکیو دادند

دانشکده پزشیکی فایا   . در دانشکده پزشکی شهیدبهشتی ادغام شد

ريیزي و شیراي     به دانشگاه شیراز واباته شید ولیی از نظیر برنامیه    

بییه عییالوه، . هییاي پزشییکی بییود  آموزشییی هماننیید سییاير دانشییکده

هاي پزشکی ساري، بابو، زاهدان، سمنان، قیزوين، زنجیان،     دانشکده

بیرجند، اراو، رفاینجان، شیهرکرد، بنیدرعباس، جهیرم و کاشیان      

دو دانشکده دندانپزشکی تبريز . فعالیت آموزشی خود را شرو  کردند

ن نییز  و کرمان و سه دانشکده داروسازي شهید بهشتی، اهواز و کرما

تیا   63به اين ترتی  در سال تحصیلی . ها تأسیس شدند در اين سال

دانشیکده   1دانشکده پزشکی،  23ها شامو  مجمو  اين دانشکده 63

 . دانشکده داروسازي شد 1دندانپزشکی و 

استان کشیور يیک يیا چنید      13در  63تا  63در سال تحصیلی 

وراي شی  11تیا   63هیاي    در سیال . دانشکده پزشیکی وجیود داشیت   

هیاي   دانشیکده پزشیکی، در شیهر    1ها با تأسییس   گاترش دانشگاه

اردبیو، ايالم، بوشهر، کردستان، لرستان، گرگیان و ياسیوج موافقیت    

. ، دانشجو پذيرفتنید 11تا  11هاي   کرد که بجز ياسوج بقیه در سال

دانشیکده دندانپزشییکی در   3هیا موافقیت تأسیییس    طیی ايین سییال  

جان، زاهیدان، زنجیان، قیزوين، گییالن،     هاي اهواز، بابو، رفاین  شهر

هیا در   همدان و يزد صادر شد که بجز اهواز، زنجان و گیالن بقیه آن

هاي فعیال    دانشجو پذيرفتند، تعداد کو دانشکده 15تا  14هاي   سال

رونید توسیعه   . رسیید  3و داروسیازي   13، دندانپزشکی 53پزشکی 

خیوبی   بیه  2هاي گیروه پزشیکی ادامیه يافیت و در جیدول       دانشکده

انید، بیه    ها چنیدين برابیر شیده    مشهود است که تعداد اين دانشکده

 1، دندانپزشکی از 12به  3هاي پزشکی از  نحوي که تعداد دانشکده

 2413تیا   1533هیاي   طیی سیال   21بیه   5و داروسیازي از   13به 

 .افزايش يافته است؛ و روند رشد و توسعه تا به امروز ادامه دارد

نشیان   1نمودار  :دانشجويان گروه پزشكي افزايش پذيرش ا2

دهد که تعداد پذيرش دانشجو در چهو سال گذشته بیه سیرعت    می

تعیداد پیذيرش سیاالنه دانشیجويان پزشیکی از      . افزايش يافته است

و تعیداد کیو    1531نفیر در سیال    6611به  1531در سال  1244

 55136بیه   1531نفر در سیال   5144دانشجويان گروه پزشکی از 

 .افزايش يافته است 1531در سال  نفر

با توجه بیه   :افزايش تعداد نيروی انساني سالمت در کشور ا6

تربیت نیروي اناانی و افزايش تعیداد دانشیجويان    مؤساا افزايش 

التحصیالن با سیرعت زيیادي    گروه پزشکی تعداد نیروي اناانی فارغ

 .افزايش يافت و کمبودهاي نیروهیاي انایانی پزشیکی جبیران شید     

نفر در  11444که تعداد پزشکان ثبت شده کشور از حدود  طوري به

 (. 2نمیودار  )رسیید   1531نفیر در سیال    113313بیه   1531سال 
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 0631تا  0631های  تعداد پزشكان کشور در سال ی 2نمودار 

 

هیاي   ها هويدا است و در اکثیر رشیته   همین تغییرا  در ساير رشته

 .یروي اناانی به خودکفايی رسیده استگروه پزشکی، از نظر تعداد ن

آمیوزش پزشیکی در   رشید   :تعاالي آماوزش پزشاكي    ا1

هاي پس از انقالب نه تنها در سطوح لیاانس و دکتراي  سال

، دکتیراي  .Ph.Dعمومی، بلکه در سیطوح کارشناسیی ارشید،    

. تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی نیز اتفاق افتاده است

دانشیجويان کارشناسیی ارشید از     که پذيرش سالیانه طوري به

و  1531در سیییال  2251بیییه  1533نفیییر در سیییال   124

نفر در همین فاصله زمانی  636نفر به  2از  Ph.Dدانشجويان 

هیاي مختلیع    تعداد پذيرش دستیاران در رشته. رسیده است

 1531در سیال   2344بیه   1533در سیال   143تخصصی از 

گذاري شد  پايه 1566تخصصی در سال  هاي فوق رشته. رسید

هاي مختلع  و تعداد پذيرش دستیاران فوق تخصصی در رشته

 (.5نمودار )بالغ شده است  1531نفر در سال  263از صفر به 

هاي علوم پزشیکی بیه منظیور     زش در همه رشتهتعالی آمو

حضور دانشجويان . هاي آموزشی انجام گرفت ارتقا کیفی برنامه

و کارورزان در مراکز بهداشیتی درمیانی، روسیتاها و شیهرهاي     

کوچک همراه با تامین اقامتی و رفاهی آنان، افیزايش آمیوزش   

درصید کیو مید  آمیوزش بیالینی و       34سرپايی بیه حیداقو   

نگیر شیدن آمیوزش و     در متون آموزشی براي جامعیه تغییرا  

ها در زمره اين نو   تأکید بر اهمیت اقداما  پیشگیري بیماري

 .تغییرا  بنیادي در آموزش علوم پزشکی بود

توانایت   بدون شک تحول در آموزش پزشکی بیه تنهیايی نمیی   

. هیاي آن را سیب  شیود    بهبود وضعیت سیالمت جامعیه و شیاخ    

نظام سالمت جمهوري اسالمی انجام شد که بیه   اقداما  فراوانی در

هاي سالمت و طیرح داروهیاي    دو اقدام مهم يعنی تحول در مراقبت

 .شود ژنريک در اينجا اشاره می

 

 های سالمت تحول در مراقبت
زمان با تحول کمی و کیفیی در آمیوزش پزشیکی، طراحیی      هم

ز و هاي بهداشتی درمانی کشور در وزار  بهداري آغا گاترش شبکه

در وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استمرار يافت و تکمیو 

مصوبه مجلس شوراي اسالمی و تخصی  اعتبار خا  به ايین  . شد

آغیازي درخشیان بیراي تحیول در شیبکه       1565امر مهم در سیال  

 .سالمت کشور بود

مفید بودن خانه بهداشت روستايی و تربیت بهورز که به صور  

جربه شده بود، براي ارائه خدما  سالمت اولیه ت 34پايلو  در دهه 

 .در روستاها در نظر گرفته شد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 13

http://ijhp.ir/article-1-127-fa.html


 پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي نشريه علمي

454 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارهاای  )تخصص کشاور   و تعداد پذيرش دستياران متخصص و فوق( نمودارهای چپ) Ph.Dتعداد پذيرش دانشجويان کارشناسي ارشد و  ی  5نمیودار  

 0631تا  0651های  بين سال( دست راست

 

بهداشت در نظام عرضه خدما  کشور واحد محیطیی اسیت   خانه 

نفر را تحت پوشش دارد و کارکنان بهداشتی جامعیه   1344که حدود 

کنند، به داليیو فرهنگیی و    شوند آن را اداره می که بهورز نامیده می -

ارائه خدمت توس  نیروهاي همگن در هر خانیه بهداشیت يیک     براي

طیور عمیده    د کیه بهیورز زن بیه   بهورز زن و يک بهورز مرد وجیود دار 

ماییئول کارهییايی اسییت کییه در درون خانییه بهداشییت جريییان دارد  

پذيرش مراجعان، مراقبت از مادران و کودکان و افراد تحت پوشیش،  )

و ....( هییاي اولیییه و دادن دارو و  هییا، درمییان واکایناسییون، ثبییت داده 

خانیه   هیايی کیه در خیارج از    طورعمده مائولیت فعالیت بهورز مرد به

ییري بیمیاران مبیتال بیه     یگپ)بهداشت ضروري است، بیه عهیده دارد   

هاي واگیردار، بیماريیابی، بهداشیت محیی ، واکایناسییون و      بیماري

طیور حیتم    بهورزان بايد به...(. ها در روستاهاي اقماري و  انجام مراقبت

ترجیب دارد که بهورز از همیان روسیتاي محیو اسیتقرار     . بومی باشند

شت انتخاب شود ولی اگر میار نباشید از روسیتاهاي تحیت    خانه بهدا

م آنیان بیا میردم،    ئبومی بودن بهورزان، ارتباط دا. پوشش انتخاب شود

مبانی ثبت دقیل اطالعیا  بهداشیتی و نظیار  مایتمر بیر فعالییت       

هیاي بهداشیت    هاي بهداشت از عوامو عمده پوشش مطلوب خانه خانه

هاي اولیه بهداشتی بیه   ه مراقبتوظیفه اصلی خانه بهداشت، ارائ. است

طور کامو مطابل بیا اهیداف    اين واحد به. استجمعیت تحت پوشش 

( شمایی  1536)مییالدي   1313ماده شش اعالمیه آلماآتا در سیال  

هاي اساسی است که تمیام   خدما  بهداشتی اولیه مراقبت": است که

ها از طريل مشارکت کامیو خیويش بیه آن دسترسیی      افراد و خانواده

از ويژگیی بیارز داليیو موفقییت بهورزهیا در پوشیش کیو        . "يابند می

ها  هاي بهداشتی جامعه، فعال بودن مراقبت ها و بهبود شاخ  مراقبت

ن روسیتاها  ااي که اگر مردم و حتی ساکن و خدما  آنان است به گونه

کنند، بهورز به منزل آنیان مراجعیه کیرده و    نبه خانه بهداشت مراجعه 

هیا و خیدما  میورد نییاز آنیان، نامبردگیان را بیه         بتضمن ارائه مراق

 .کند مراجعه به خانه بهداشت تشويل و ترغی  می

آوري  اي بییارز از اسییتفاده از فیین دوره دو سییاله بهییورزي نمونییه

هیايی بیرخالف اصیول     مناس  براي آموزش است کیه در آن شییوه  

زي آمو مهار . شود اي به کار گرفته می آموزشی سنتی و رايج مدرسه

از طريل مباحثا  گروهی، ايفاي نقش و کار عملی در خانه بهداشت 

 .شود نمونه در مراکز آموزش بهورزي انجام می

سطب دوم خدما  سیالمت بیه عهیده مرکیز بهداشیتی درمیانی       

نفیر   1344خانه بهداشت را با مجمو  جمعییت   3روستايی است که 

انی شیهري  زيرپوشش دارند و مشابه آن در شهر مرکز بهداشیتی درمی  

مایئول سیطب دوم،   . دهید  نفر را پوشش می 12344است که حدود 

خدما  مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان شیهر اسیت و مایئول    

سطب سوم خدما  بهداشتی مرکز بهداشت مرکز استان و در قایمت  

 .تخصصی مرکز استان است هاي تخصصی و فوق درمان، بیمارستان
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 مت در چهل سال گذشتهآوردهای حوزه سال دست ی 5جدول 

 های آموزشي گسترش عرصه. 0

 هاي گروه پزشکی و تربیت نیروي اناانی افزايش دانشکده 

 هاي آموزشی ها و تخت افزايش بیمارستان 

 هاي بهداشتی درمانی ايجاد فیلدهاي آموزشی در شبکه 

 های بهداشتي کشور بهبود شاخص. 2

 افزايش طول عمر 

 ومیر کاهش مرگ 

 کاهش رشد جمعیت 

 هاي بهداشتی توسعه مراقبت 

 افزايش دسترسی 

 هاي غیرواگیر پیشگیري و کنترل بیماري 

 و کيفي آموزش پزشكي های آموزشي به تناسب نياز جامعه و بهبود کمي افزايش تعداد و تنوع رشته. 6

 هاي تخصصی و فوق تخصصی دوره 

 هاي کارشناسی ارشد و  دورهPhD 

 م پزشکیهاي علو افزايش تعداد دانشجويان رشته 

 هاي دانشگاهی افزايش تعداد رتبه 

 بهبود نابت استاد به دانشجو 

 هاي علوم پزشکی ها و دانشکده افزايش تعداد دانشگاه 

 عدم نیاز به اعزام بیمار به خارج 

 افزايش تولید دارو و مواد بیولوژيک در کشور 

 هاي کاربردي افزايش مراکز پژوهشی و گاترش پژوهش 

 ه آموزش پزشکیايجاد شبکه مراکز توسع 
 

 طرح داروهای ژنريک
درصید داروهیاي میورد نییاز      54پیش از انقالب اسالمی حدود 

درصید   34شید و از نظیر هزينیه حیدود      کشور در داخو تولید میی 

انجام طرح ژنريک . هاي دارويی مربوط به داروهاي وارداتی بود هزينه

ب  هاي اول انقالب سی  و توسعه صنعت داروسازي در کشور در سال

درصد از اقالم دارويی میورد نییاز کشیور از تولییدا       3/36شده که 

داروهاي ژنريک کارخانجا  دارويی . دارويی داخو کشور تأمین شود

تییرين قیمییت دارو در جهییان  ايییران بییا کیفیییت عییالی و داراي ارزان

عیالوه سیاخت چنیدين داروي نوترکیی ، خودکفیايی در       به. هاتند

هاي بیوتکنولوژيک میورد نییاز    ا و فرآوردهتولید واکان، تولید داروه

هییاي  بیمییاران خییا  و تولییید داروهییاي ضدسییرطان و بیمییاري   

 .هاي قابو توجه چهو سال گذشته است العالج از پیشرفت صع 

 

 دستاوردهای چهل ساله حوزه سالمت
هییاي پاسییخگويی بییه نیازهییا و انتظییارا  جامعییه      شییاخ 

در حیوزه سیالمت   هاي شگرفی را در چهو سیال گذشیته    پیشرفت

مهمتیرين دسیتاوردهاي موجیود براسیاس چنیدين      . دهند نشان می

اند که خالصه آن در  المللی منتشر شده مطالعه جام  کشوري و بین

هاي آموزشی و تربیت نیروي  هاي گاترش عرصه در حیطه 5جدول 

هاي بهداشتی کشور، افیزايش تعیداد و تنیو      اناانی، بهبود شاخ 

تناس  نییاز جامعیه و بهبیود کمیی و کیفیی       هاي آموزشی به رشته

 .آموزش پزشکی آورده شده است

توان در  هاي سالمت را طی چهار دهه گذشته می تغییر شاخ 

در هزار  3به  61میر نوزادان از  و کاهش مرگ. مشاهده کرد 1جداول 

میر زير  و ، کاهش مرگ16به  113سال از  3میر زير  و و کاهش مرگ

 13بیه   114مییر میادران از    و ، کاهش مرگ11به  124يک سال از 

در  33بیه   31هاي گذشته و نیز افزايش امید به زندگی از  طی سال

باییار   1531تیا   1533سال در زنان از سال  11به  11مردان و از 

شايان ذکر است که امیید بیه زنیدگی در زنیان و     . جال  توجه است

. ه شده اسیت سال محاسب 11و  13به ترتی   1531مردان در سال 

. درصد ارتقا داشته اسیت  33درصد به  24پوشش واکایناسیون از 

 هییییاي پیییییش از انقییییالب هییییزاران  کییییه در سییییال درحییییالی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 13

http://ijhp.ir/article-1-127-fa.html


 پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي نشريه علمي

454 

 0631تا  0631های مهم سالمت در جمهوری اسالمي ايران از  روند شاخص ی 1جدول 

 0655 0631 0613 0631 0631 

      مير و های مرگ نسبت

 3 13 23 31 61 نوزادان

 11    124 سال 1کودکان زير 

 16 11 56 64 113 سال 3کودکان زير 

 13 25 51 114 233 مادران

      اميد به زندگي

 11 11 1/14 1/61 31 مرد

 34 11 1/15 11 33 زن

  33 34 24  )%(دسترسی به خدما  اولیه سالمت در روستاها 

  33 33 11  )%(دسترسی به مناب  آبی سالم 

  52/1 51/1 2/5  )%(النه جمعیت رشد سا

  21344 16231 11444  هاي بهداشت روستايی تعداد خانه

  1/33 33 24  درصد پوشش واکایناسیون

  4 244 11444  تعداد بیماران اعزامی به خارج

  4 4 5135  تعداد پزشکان خارجی

 

کارشناس پزشکی از فیلیپین، بنگالدش، پاکاتان و هندوسیتان در  

کردند، در دو دهیه گذشیته ايین تعیداد بیه صیفر        ر خدمت میکشو

 .رسیده است

تغییرا  خودکفیايی در آمیوزش پزشیکی را در چهیار      3جدول 

هیا   هاي آموزشی بیمارسیتان  تعداد تخت. دهد دهه گذشته نشان می

هزار  5  علمی از کمتر أبرابر شده است و تعداد اعضاي هی 6حدودا 

شايان ذکر است کیه درصید   . ده استهزار نفر رسی 11نفر به حدود 

 .دهد درصد افزايش نشان می 12درصد به  26استادان خانم از 

تعیداد  . آور است تخصصی نیز شگفت هاي تخصصی و فوق توسعه

نفر در سال، تعداد دسیتیاران   2251به  124دستیاران تخصصی از 

بیه   2از  PhDنفر و تعداد دانشجويان  245فوق تخصصی از صفر به 

. افزايش يافته است 1531تا  1533هاي  نفر در سال طی سال 636

و تعیداد   345بیه   5تعداد مراکز تحقیقاتی در اين فاصیله زمیانی از   

 .نفر ارتقا داشته است 531به  3مجال  علمی پزشکی کشور از 

اي پیس از تأسییس وزار  بهداشیت، درمیان و      پیامدهاي عمده

 :ند ازآموزش پزشکی رخ داده که خالصه آن عبارت

 کفايت نیروي اناانی مورد نیاز کشور 

    توانمنییدتر شییدن صییاحبان حرفییه پزشییکی در ارائییه خییدما

 بهداشتی درمانی

 هاي مشترو ريزي گذاري در برنامه سیاست 

      مشارکت فعال نظام آموزشی و نظیام ارائیه خیدما  در تعییین

 ها و نیازهاي جامعه اولويت

 زهاي آموزش سنتیهاي آموزشی و خروج از مر بازنگري برنامه 

         درگیر شیدن نظیام آموزشیی در موضیوعا  سیالمت بیا تیأثیر

هیا، دسترسیی آسیان بیه      ماتقیم بر کیفیت و هزينیه مراقبیت  

 خدما ، کار تیمی، مديريت و رهبري

      مشارکت نظام آموزشی در اصالح نظیام عرصیه خیدما ، ارائیه

 بینی تحوال  ها و پیش نوآوري

  هیاي نظیام ارائیه     عرصیه سطوح و  همهحضور نظام آموزشی در

 خدما 

 هاي پزشکی و ورود بیه   خروج پژوهش از چهار ديواري دانشکده

 جامعه

 

های علاو  پزشاكي جمهاوری     انداز شاخص چشم
 اسالمي ايران در جهان

بییه برخییی از اهییداف ( میییالدي 2413) 1531ايییران در سییال 

از نظر تعداد مقاال  و استنادا  . رسیده است 1141انداز سال  چشم

و  ISIر بین کشورهاي اسیالمی براسیاس نتیايج گیزارش شیده در      د

Scopus  کشورهاي اول دنییا   11تا  13رتبه اول را داراست و در بین 
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 روند خودکفايي آموزش گروه پزشكي در جمهوری اسالمي ايران ی 3جدول 

 0651 0613 0631 0631 

 36 12 56 4 هاي علوم پزشکی تعداد دانشگاه

 34 12 53 3 پزشکیتعداد دانشکده 

  13 13 1 تعداد دانشکده دندانپزشکی

  21 3 5 تعداد دانشکده داروسازي

  113323 143116 34164 تعداد تخت بیمارستانی

  33111 32433 3333 هاي آموزشی تعداد تخت

   علمی أتعداد اعضاي هی

   علمیأهاي هی درصد خانم

2343 

26 

3536 

56 

15621 

12 

 

  2251 1552 124 تیاران تخصصی در هر سالتعداد پذيرش دس

  245 146 4 تخصصی در سال تعداد پذيرش دستیاران فوق

  636 31 2 در سال PhDتعداد پذيرش دانشجويان 

 345 631 144 5 تعداد مراکز تحقیقاتی

  34 13 4 تعداد مراکز تعالی

  531 34 3 تعداد مجال  علمی

  113133 36444 12444 تعداد پزشکان

  631 333 2333 نابت پزشک به جمعیت

 

درصیدي از کیو    5/22ايران سیهم  . در اين شاخ  تولید علم است

 2/16کشور اسیییالمی را دارا اسیت و ترکییه بیا     31تولیدا  علمی 

 همچنین تعیداد محققیان کیه داراي    . درصد در مکان دوم قرار دارد

H-Index  و در کشور دوم  1113و باالتر هاتند در ايران  13مااوي

نفر است کیه براسیاس تعیداد     523( ترکیه)اسالمی در اين شاخ  

نفر براي هیر میلییون نفیر در     1/1و  3/11جمعیت به ترتی  اعداد 

 .استايران و ترکیه 

آوري وزار  بهداشییت و  براسیاس گیزارش معیاون تحقیقیا  و فین     

بیین   درمان و آموزش پزشکی، تعداد مراکز تحقیقاتی کشور رتبیه اول را 

 344بیه بییش از    1532در سال  113کشورهاي اسالمی دارا است و از 

همچنیین تعیداد مجیال  علمیی     . رسییده اسیت   1531عدد در سیال  

عنیوان رسییده    112به  1531عنوان در سال  15پژوهشی در کشور از 

 .شوند هاي اطالعاتی معتبر نمايه می مجله در بانک 214است که 

هیاي پزشیکی،    نظر تعداد دانشکدهدر زمینه آموزش پزشکی، از 

دانشیکده   14ايران دوازدهمین کشور دنیا است و با داشتن بیش از 

در . هاي پزشکی جهان را در اختیار دارد درصد دانشکده 2/1پزشکی 

هیا در بیین کشیورهاي     بیشیترين دانشیگاه   2413بندي تیايمز   رتبه

پس دانشیگاه و سی   23اسالمی مربوط به جمهوري اسالمی ايران بیا  

اين در حالی است که پیش . دانشگاه است 13و مصر با  25ترکیه با 

بنیدي تیايمز قیرار     تنها يک دانشگاه از ايران در رتبیه  2412از سال 

 .داشته است

سیال پیس از انقیالب     14دهنید کیه    اين اطالعیا  نشیان میی   

هاي آموزشی پژوهشی سب  تربیت  شکوهمند اسالمی ايران، فعالیت

آموزش و تحقیقا  پزشکی شیده   يی و نیز ارتقانیروي اناانی مکف

است و افزايش کیفی آموزش و نیز رشید فزآينیده تولییدا  علمیی     

هیاي ارزنیده    المللیی بیه شیاخ     کشور سب  شده که در سطب بین

 .آموزشی و پژوهشی دست يابد

 

 افق آموزش پزشكي
. نگري در گاتره آموزش و تحقیقا  اهمیت بایزايی دارد  آينده

تر و توسعه  نگر از دقت بیشتر، انتخاب مطمئن نگرش آينده اصوالً هر

هاي درازمد  و  ريزي فکري بیشتري برخوردار است از اين رو، برنامه

مد  براي رسییدن بیه    بندي کوتاه تعیین اهداف و براساس آن زمان

خصیو  در علیوم مختلیع و نییز آمیوزش       ه امور و بههماهداف در 

آنچیه بايید   . ی امري اساسی اسیت هاي علم نیروي اناانی و پژوهش

براي وضعیت آرمانی در ايران قرن بعد هجیري، ترسییم کیرد رفی      

هاي آمیوزش و پیژوهش در وضیعیت کنیونی      ها و کاستی محدوديت

نیاکان ما با فرهنگ غنی و باور داشتن ارزشهايی که تار و پود . است

هیاي متعیالی، درخشینده و پیشیرو سیاخته و       آن از افکار و انديشیه 

هاي چشمگیري  دار پژوهش رداخته شده بود، پرچمدار علم و طاليهپ
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هیاي   هاي علوم و افکار ادبی، فلافی و عرفانی بیوده، نمونیه   در رشته

. انید  بارزي از متفکران و انديشمندان را به جامعه بشري تحويو داده

هاي پس از ظهیور آيیین    ويژه در نخاتین دهه هاي علم، به پیشرفت

ها و روح پوينده  ها، نوآوري نتیجه تفکرا ، تالش نجا  بخش اسالم،

هاي  اي بود که خالقیت و انديشه و جاتجوگر انديشمندان فرهیخته

زيیرا هیدف جامعیه    . متعالی را با باورهاي اسالمی عجین کرده بودند

اسالمی فراهم آوردن امکانا  رشد اناان در جهت کمال است و اين 

ها اسیت و بنیابراين آمیوزش     ماتلزم کا  دانش و کشع ناشناخته

نیروهاي عیالم، توانیا و فرهیختیه و توسیعه تحقیقیا  در جوامی  و       

 .هاي اسالمی بايد از جايگاه وااليی برخوردار باشد نظام

هیاي   علم پزشکی در زمره علومی است که بیا داشیتن پیژوهش   

 همههاي مختلع به عنوان يک علم پويا در  وسی  و متعدد در زمینه

ه در دو قرن گذشته دچار تغییرا  و رشد تکاملی بیوده  اعصار به ويژ

هاي آموزش پزشکی که از يک طرف باتگی به  است، بنابراين برنامه

بايات همگام و مطابل  اين تغییرا  ماتمر دارد و از طرف ديگر می

با تغییرا  در نظام ارائه خدما  بهداشیتی درمیانی باشید، نییاز بیه      

 :ر موارد زير صور  پذيردبازنگري ماتمر دارد که بايد د

هاي آمیوزش   سال از تدوين برنامه 53حدود  :های آموزشي برنامه .0

اعضیاي  . گیذرد  شاخه و گروه پزشکی توس  ستاد انقالب فرهنگی می

هیاي آمیوزش    کمیته پزشکی ستاد انقالب فرهنگی با بررسیی برنامیه  

ي هیا  هاي پزشکی کشور و تطابل آن با برنامه پزشکی عمومی دانشکده

قیرن   34و اوايو دهیه   14آموزش پزشکی عمومی دنیا در اواخر دهه 

بیاتم میالدي، اصالحا  قابیو تیوجهی در برنامیه آمیوزش پزشیکی      

سیال گذشیته در همیه     53عمومی منظور داشیتند و ايین برنامیه در    

سال پیش مرکز مطالعیا  و   12. هاي پزشکی کشور اجرا شد دانشکده

وم پزشکی شهید بهشتی مطالعیا   توسعه آموزش پزشکی دانشگاه عل

عمیقی را براي تدوين برنامه جديد آموزش رشته پزشکی عمیومی بیه   

انجام رساند و آموزش دانشکده پزشکی اين دانشیگاه برنامیه جديید را    

التحصیالن ايین   ويژه براي فارغ متاسفانه ارزشیابی ماتمر به. اجرا کرد

معه انجیام نگرفیت و   دانشکده و پیامدهاي حضور و فعالیت آنان در جا

بیراي برنامیه تجديید    . اي از اين برنامه متحول پزشکی عايد نشد ثمره

نظر شده آموزش پزشکی که اخیرا تدوين شده است حداقو دو دهیه  

هاي پزشکی و ارزشیابی برنامیه؛   الزم است تا با اجراي آن در دانشکده

 .اثربخشی آن در ارتقا کیفی آموزش پزشکی مطالعه شود

رکین اصیلی هیر نیو  تغیییر در       استادان :ت علميأی هياعضا .2

هاي فعالیت و انجام امور آمیوزش در اعضیاي    انگیزه. آموزش هاتند

هاي علوم پزشیکی اعیم از علیوم پايیه و        علمی کنونی دانشگاهأهی

کمبیود امکانیا  رفیاهی، عملییاتی،     . بالینی در سطب مطلوب نیات

ري کیه ايجیاد انگییزه    تحقیقاتی و درمانی پیشیرفته و عوامیو ديگی   

هیاي   نمايند، همراه با اشتغال اکثريت اعضاي هیا  علمی در محی 

خارج از دانشگاه محو خدمت، به ويژه در ط  خصوصی براي گروه 

علمی دانشکده پزشکی را محدود کرده  هیأ بالینی، فعالیت اعضاي 

هیا، ايجیاد انگییزه و بیه      مااعد زمینه راستايها بايد در  تالش. است

 هییأ  يژه تمام وقت واقعی شدن صبب و بعدازظهر نه تنها اعضاي و

 .هاي علوم پزشکی منعطع شود علمی بلکه نظام آموزشی دانشگاه

هیاي   هاي فراوانی کیه در محیی    کاستی :های آموزشي محيط -6

آموزشی پايه و بیالینی وجیود دارد، اعیم از محیدوديت آمیوزش در      

ي، و مراکز سرپايی کمبیود  جامعه، کمی توجهی به امر مهم پیشگیر

وسايو و تجهیزا  پیشرفته تشخیصی، درمانی و پژوهشی بیه ويیژه   

هیا، امکیان ارتقیاي آمیوزش پزشیکی را       هاي دانشیگاه  در بیمارستان

  علمیی هنگیامی   أحضور تمام وقتی اعضاي هی. محدود کرده است

هیا و بیه ويیژه     مفید خواهد بیود کیه کیو نظیام آموزشیی دانشیگاه      

آموزش و پژوهش . ها به صور  تمام وقتی واقعی درآيد بیمارسییتان

هیر روز مراکیز آموزشیی درمیانی مایتلزم       13-3فعال در سیاعا   

 .استريزي خا   برنامه

آن چیه دانشیجوي    :وضعيت ارائه خدمات بهداشتي درماني .1

طیور نظیري و عملیی     پزشکی در طول دوران دانشکده پزشیکی بیه  

نو  طبابت بایتگی بیه   . کار گیرد آموزد بايد در عرصه طبابت به می

اي نظیر نظام ارائه خدما  پزشکی و فرهنیگ   عوامو محیطی عديده

هاي پزشیکی نیوگرا    تحقیقا  در برخی دانشکده. پزشکی مردم دارد

نگر شدن آمیوزش پزشیکی، نحیوه     رغم جامعه دهد که علی نشان می

هیا در جامعیه بیا نظیام ارائیه خیدما         التحصییالن آن  طبابت فیارغ 

التحصیییالن  هداشییتی درمییانی موجییود هماهنییگ شییده و بییا فییارغب

بنیابراين بهبیود نظیام    . هاي با آموزش سنتی متفاو  نیات دانشکد

ارائه خدما  بهداشتی درمانی کشور، برپائی سیاتم ارجا  و توجیه  

به نقش عمده پیشگیري و درمان براي پزشک خانواده و امور مربوط 

ماايلی هاتند که در نحیوه اسیتفاده   به رفاه پزشکان و بیمه از اهم 

 .هاي خود دخالت دارند پزشکان از آموخته
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انجام آموزش مداوم در دو  :های آموزش مداو  بهبود روش .5

دهه گذشته در کشور ثمرا  فراوانی در جهت ارتقا کیفیت گروه 

هیاي آموزشیی بیه صیور       پزشکی شاغو داشته ولی ادامه روش

وري از ايین روش   هش بهیره سنتی و بدون هدفمندي سیب  کیا  

هیاي میدون و    با توسعه و ارتقاي کیفیی برنامیه  . مفید شده است

رود کیه در نهايیت تمديید گواهینامیه      کا  تجربیا  انتظار می

(recertification)   ابتییدا بییراي آنییان کییه متقاضییی اسییتخدام در

هیاي انتخیاب شیده هایتند انجیام گییرد و در صیور          سازمان

کی بصور  يکی از اصول آموزش مداوم موفقیت، در جامعه پزش

 .و ماتمر در نظر گرفته شود

با توجه به رشید سیري  و توسیعه تحقیقیا       :پژوهش پزشكي .3

آوري و تحقیقیا  در ايیران    پزشکی در دنیا، افل و جايگاه علیم، فین  

، در صورتی که اقدام عیاجلی صیور  نگییرد، بیا يیک داوري      1144

ت و منحصر به تولید مقاال  و بینانه، شبیه وضعیت کنونی اس خوش

نشريا  علمی با اثرگیذاري محیدود در بهبیود مایايو و مشیکال       

آوري و  براي رسیدن به جايگاه واالتر در علم، فن. خواهد بود سالمت

ريزي خالصیانه، دقییل،    تحقیقا  و نیز به کارگیري علم مفید، برنامه

ري کارآ و ماتمر در جهت ترجمه علیم بیه عمیو و گایترش فنیاو     

بنیابراين ضیروري اسیت کیه يیک تحیول       . پزشکی مورد نیاز اسیت 

 .فرهنگی در امر پژوهش در کشور پديد آيد

ي مقدس پزشکی را آموختنید، رحمیت و    ها که به ما حرفه براي آن

اي که عمر پربرکیت   کنم، براي همکاران فرهیخته مغفر  الهی طل  می

سیالمتی و   گذراننید، آرزوي  ي پزشیکی میی   خود را در آمیوزش حرفیه  

توفیقا  الهی و بیراي دانشیجويان و دسیتیارانی کیه بیا کوشیش خیود        

بخشیند،   آموزش پزشکی را متحول کردند، به آن بالندگی و صالبت میی 

 .از درگاه ايزدمنان دانش، خرد و تقوي ماالت دارم

 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

 و تـب علينا انـك انت التـواب الرحيـم
 

Achievements In health and medical education now 40 years after the Islamic 

Revolution: Strategies for integrating medical education into the health system 
 

Fereydoun Azizi , MD
1
 and S. Alireza Marandi, MD

2 

 
Abstract 

Background: After the Islamic Revolution of Iran in 1979, two main changes were made in the 

health system namely the establishment of the Ministry of Health and Medical Education and the 

formation of the Health Network of Iran. The Ministry of Health and Medical Education is 

responsible for policymaking, planning, leadership, stewardship, monitoring and evaluation of 

health services and also training and educating the healthcare workforce in a community-based 

health system, which comprises the country's healthcare structure.  

Method: Library documents were reviewed and information and relevant data were collected. 

Results: From 1979 to 2015, the number of medical, dental and pharmacy schools in Iran increased 

from 7 to 72, 3 to 19 and 3 to 21, respectively; the number of admissions to medical school increased 

from 1357 to 44040 during the aforementioned time period. Training courses , PhD and clinical sub-

specialties were established after the revolution. Nowadays, admission to these disciplines  are 268 

and 350 students, respectively. This quantitative increase has been accompanied by a significant 

improvement in the educational quality of clinical services rendered and increased research. 

Conclusion: Integration of medical education into the health system in Iran has proved to be an 

appropriate and economical strategy for promotion of healthcare and is considered a turning point in 

improving medical education in the Islamic Republic of Iran. 
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