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 دهيچک
 هدف .باشند آن حل صدد در بايد سالمت نظام ارانگذ سیاست که است لييمسا ترين مهم از يكي سالمت بخش آموختگان دانش مهاجرت پديده امروزه

، دهیو چیپ اریموضوو  بسو   نكهيا هبا توجه ب. باشد يبخش سالمت در کشور م يعلم نخبگان نگهداشت بر مؤثر عوامل يابيارز واکاوي و ،شتارنو نيا يکل

 مرتفع ثرؤم و عيسر ،راهكار ساده کي هيارا باتوان مشكل را  مي که بپنداريمانگارانه است  ساده ،بروزکرده جيتدر هب يمتماد يهاسال يطو  يوجهچند

ي موجود براي ماندگاري اعضواي  ها چالش ارائه به حاضر نوشته در اساس نيا بر .کرد اقدام مشكلحل  ي برايداتیتمه اتخاذ باتوان  يمهر چند کرد، 

 .ايم اين گروه در داخل کشور پرداخته حفظبراي  موجود يراهبردهاسپس  هیئت علمي و نخبگان سالمت و
 

 درمان و بهداشت کار بهداشت، نگهداري، نیروي سیاست مهاجرت، و وطن جالي :ها يدواژهکل

 
 مقدمه

متأسفانه در چند سال اخیر خروج استعدادهاي برتر و نیروي انسواني  

هواي جودي   ها به شدت شتاب گرفته و آسوی  ماهر از کشور و از دانشگاه

البتوه احتموا ا ايون    . (0)متوجه توسعه علمي کشور کورده و خواهود کورد   

ها است؛ چراکه امكوان  ها در حوزه علوم پزشكي بیش از ساير حوزهآسی 

يافتوه بوراي متخصصوان    اي قابل قبول در کشورهاي توسوعه فعالیت حرفه

حوزه سالمت و علوم مرتبط و امتیوازات ويوژه بسویاري از کشوورها بوراي      

نظام سالمت فراهم کرده  چنین متخصصاني، جاذبه مضاعفي براي خروج از

 . (3 ،2)است

هوواي مووالي بسوویار شووديد  تنگناهوواي اقتصووادي کشووور و محوودوديت

باعث شده که بسیاري از اعضاي هیئوت علموي تموام وقوت      (4)ها دانشگاه

جغرافیايي حتي در صورت عودم خوروج از کشوور، بوه فعالیوت در بخوش       

خوارج   خصوصي روي آورند، به شوكلي کوه يوا از تموام وقوت جغرافیوايي      

شوند و يا به صورت کامل ارتباط کاري خود را با دانشگاه قطع کورده و   مي

 .(2)کننددر بخش خصوصي کار مي

ها، بعضاا منطبق بر قوانین و مقررات مصوب، روند زمان با اين آسی  هم

هواي موادر سورعت    ها به خصوص دانشوگاه بازنشستگي در بعضي دانشگاه

کسوت که توان و عالقه به ادامه کار دارنود نیوز حوذف    گرفته و افراد پیش

شوند و البته طبیعي است که در غیاب نظام مناسبي بوراي جوايگزيني   مي

ها، اعضاي  هیئت علمي جووان قطعواا در بودو     موقع کادر علمي دانشگاه به

از طرفووي . کسوووت را پرکننوودتواننوود خووالت اسووتادان پوویش ورود نمووي

هاي تشكیالتي و اداري موانع جدي در جوذب اعضواي هیئوت     محدوديت

که گاه تعداد افراد خارج شده از سیستم از  طوري هعلمي ايجاد کرده است؛ ب

گیرد باوجود اينكه همچنوان معودود    ها پیشي ميش دانشگاهظرفیت پذير

ها عالقمنود بوه   افراد قوي و توانمند وجود دارند که باوجود اين محدوديت

در . ها توان جذب آنهوا را ندارنود  عضويت هیئت علمي هستند؛ اما دانشگاه

هواي  هاي علوم پزشكي بزرگ کشور، تموام رشوته  نتیجه حتي در دانشگاه

هاي خالي زيادي باقي خواهد ماند يا اين ست پر نشده، ظرفیتمورد درخوا

تر و اثرگذاري کمتور   اي پايین ظرفیت توسط افراد با کیفیت علمي و حرفه

 .پر خواهد شد

نكته بعدي در حوزه علوم پزشكي، حجوم بسویار سونگین کوار ارايوه      

خدمت خصوصاا براي همكاران بالیني است که تقريبا بطور کامول وقوت و   

هواي کوچوک و   گیرد و بويژه در دانشگاهژي اعضاي هیئت علمي را ميانر

متوسط تمامي اعضاي هیئت علمي بالیني به دلیول فقودان دسوتیار و يوا     

تخصصي تمام وقت درگیر کار درماني و پاسخگويي به نیازهواي  فلوي فوق

 مردم و نظام سالمت هستند و فرصت حداقلي براي ايفاي وظايف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 5

http://ijhp.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=fasihi-ATSIGN-kmu.ac.ir&a_ordnum=593
http://ijhp.ir/article-1-593-fa.html


 دوست، مجید فصیحي هرندي اکبر حق علي

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /221

 

 
 

 مؤثرها، برقراري ارتباط آموزش، پژوهش، ارتقاي توانمندي)آکادمیک خود 

ايون امور خوود    . ندارنود ( هاي  فرهنگيبا فراگیران به عنوان الگو و فعالیت

منجر به عدم ارتقاي آکادمیک اعضاي هیئت علمي  و دلسردي و ناامیدي 

 .(0 ،0)آنان خواهد شد

ها، فرسودگي شغلي جدي و فراگیري است که مزيد بر همه اين علت

شود و بسویاري از اعضواي هیئوت علموي را     در بدنه علمي کشور ديده مي

هاي بسویار  اعمال محدوديت .(7)استارايي کرده دچار رخوت و کاهش ک

هاي حداقلي ايشان، کمبود سنگین در حقوق و مزايا، عدم توجه به خواسته

هوا باعوث افوت جودي     هوا و دانشوكده  بسیار شديد امكانات در بیمارستان

همچنوین  . (01-2)اسوت عملكرد آموزشي، پژوهشي و درماني ايشان شده

نظام مشخص و مدوني که به واقع صداي ايشوان را شونیده و امكوان     نبود

ها را فوراهم کنود از   گیريها و تصمیمسازيمشارکت فعال آنها در تصمیم

 .ترين علل اين فرسودگي شغلي است مهم

شايان ذکر است کوه نظوام ارايوه خودمات سوالمت بسوتر آمووزش و        

کمبوود بسویار زيواد     کند و زمواني کوه بوه دلیول    پژوهش را نیز فراهم مي

 اي مدرن وجوود نداشوته  نقدينگي امكان تهیه تجهیزات مصرفي و سرمايه

 .(00)گیردها تحت تاثیر قرار ميباشد عمالا تمامي اين فعالیت

 

 ها و راهبردهای پيشنهادی چالش
پر واضح است که مسئله طرح شده بسیار پیچیده و چند وجهي است 

هاي متمادي بتدريج بروزکرده و لذا امكان ارايه يوک راهكوار   که طي سال

براي برون رفت از آن وجود ندارد؛ اما قطعواا بوا اتخواذ     مؤثرساده، سريع و 

تورين   مهوم . آن اقودام کورد   توان براي حرکت به سمت حلتمهیداتي مي

 :تک اين چالش ها به شرح ذيل استراهبردهاي پیشنهادي براي حل تک

براساس مطالعات، مهمترين علول خوروج سورمايه     :خروج از کشور .1

نگراني از آينده تحصیل و شغل فرزندان، ( 0انساني از کشور عبارتند از 

رشود  فشار سنگین اقتصادي و محدوديت در کس  درآمد و عودم  ( 2

هواي اجتمواعي و مشوكالت    آسوی  ( 3دريافتي متناس  با نرخ تورم 

فضاي سنگین کوار در دانشوگاه و عودم احسواس     ( 4فرهنگي جامعه 

براي بهبود اين وضعیت نیواز اسوت بوه سورعت نگواه      . رضايت شغلي

هاي حاصل از خروج نخبگوان بوه معنواي    مجلس و دولت به خسارت

 .شودخاذ واقعي معطوف شده و تمهیدات  زم ات

هاي حصري يوک دهوه گذشوته بوراي کواهش      در عین حال سیاست

شوايد در  . انگیزه اعضاي هیئت علمي براي خروج از کشور پاسخگو نیست

ها و داشتن شغل چند سال قبل جذابیت عضويت در هیئت علمي دانشگاه

ثابت در داخل کشور براي بسیاري از افراد به حدي قدرت داشت که بعضي 

اي حفظ موقعیت شغلي خود از خارج رفتن صرف نظور کننود   از ايشان بر

شود راهبرد اصلي به است؛ لذا توصیه مياثر شدهولي متاسفانه اين اهرم کم

سمت سیاست چرخش نخبگان متمايل و تالش شود از توان افرادي که از 

به . ا مكان و به هر میزان که شده استفاده شود شوند حتيکشور خارج مي

يد اين امكان فراهم شود تا هم فرد بتواند در زماني کوه خوارج از   عبارتي با

کشور است ارتباط کاري خود را حفظ کند و هم اين امیود در ايشوان بوه    

تواند به کشور بازگشته و صورت مشروط باقي بماند که بعد از چندسال مي

همین امید به اداموه همكواري   . در موقعیت شغلي خود ادامه خدمت دهد

ها بتوانند با کمترين هزينه از کساني که مک خواهدکرد که دانشگاهقطعاا ک

 .باشندداشته مؤثردر خارج از کشور حضور دارند استفاده 

 

 سازی در کوتاه مدتراهبردهای پيشنهادی قابل پياده

          تدوين بسته حموايتي بوراي معیشوت هیئوت علموي بوه شوكلي کوه

هش قودرت خريود   هاي مادي و غیرمادي بتواند ترمیمي بر کوا  کمک

 .ايشان باشد

 ها و مقررات به شكلي که مفهوم چرخش نخبگوان در   نامه اصالح آيین

 .باشدآنها به خوبي متبلور و قابلیت عملیاتي کردن داشته

ها متأسفانه سیاست :خروج از دانشگاه و ورود به بخش خصوصی .2

گذشته به شكلي بوده که امكوان   دههها در دو و شیوه عملكرد دولت

هواي ابالغوي مقوام معظوم رهبوري در حووزه       قق بندهاي سیاستتح

. استسالمت را فراهم نكرده و در بسیاري موارد متضاد آن عمل شده

يكي از مهمترين موارد در اين زمینه تشويق و ترغی  اعضاي هیئوت  

علمي به فعالیت تمام وقت جغرافیايي است که با هر نگاهي، سوودآور  

کنود و هوم ارايوه    وهش را تقويوت موي  است؛ هم زمینه آموزش و پوژ 

پوذير توسوط کارآمودترين پزشوكان را فوراهم      خدمت به اقشار آسی 

کاهد و به نفوع موردم و   کند و هم هزينه نهايي ارايه خدمت را مي مي

جامعه است؛ اما متاسفانه عمدتاا به دلیل نو  مديريت مالي حواکم در  
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 راهبردهاي پیشنهادي براي حفظ و نگهداشت نیروي انساني ماهر در حوزه سالمت

 220/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

رون دانشوگاه بوه   حوزه سالمت، فاصله درآمدي فعالیت در درون و بیو 

هواي متعوددي در   اي افزايش يافته و البته محودوديت صورت فزاينده

ها ناخواسته ايجاد شده که جذابیت کوار دانشوگاهي را    داخل دانشگاه

رسد در اين خصوص نیاز به اتخاذ تدابیري کارا و به نظر مي. کاهد مي

اثرگذار است تا از يک طرف فاصله درآمدي بوین بخوش خصوصوي و    

هايي فراهم شود که افراد توانمند تي کاهش يابد و همچنین زمینهدول

هوا نیوز بتواننود در آمووزش و پوژوهش و      فعال در خوارج از دانشوگاه  

هاي علمي مشارکت يابنود، چنوین سیاسوتي در سوطح دنیوا       فعالیت

هواي  اسوت بوه شوكلي کوه حتوي بیمارسوتان      اجرايي و اثربخش بوده

صوصوي بوا شورايطي عرصوه     هواي پزشوكان خ  غیردانشگاهي و مط 

هواي  آموزش دانشجويان شده و امكوان اسوتفاده از دانوش و مهوارت    

متخصصان بالیني غیردانشگاهي در امور علمي به صورت داوطلبانوه و  

 .شوديا با قراردادهاي متنو  فراهم مي

 

 سازی در کوتاه مدت راهبردهای پيشنهادی قابل پياده

 در بخش دولتي و خصوصوي و   هاي ارايه خدمات درمانيتعديل تعرفه

هاي مورد اسوتفاده بوراي    نزديک کردن آنها به يكديگر، اصالح فرمول

گذاري و اخذ مالیات به شكلي که تفاوت جذابیت بخش دولتي و سقف

 .خصوصي کاهش يابد

 ها و مقررات به شوكلي کوه امكوان اسوتفاده از توانمنودي      نامهاصالح آيین

 .هاي علمي درون دانشگاه تسهیل شودتعلمي افراد واجد شرايط در فعالی

-استفاده حداکثري از توانمندي :بازنشستگی اعضای هيئت علمی .3

هواي علموي   هاي افراد خبره و عالقمنود و واجود شورايط در فعالیوت    

البتوه بوراي اجوراي يكپارچوه قووانین و      . دانشگاه بسیار ضروري است

گاه ضرورت دارد ادامه خدمت  امناتمقررات کشوري و مصوبات هیئت

تمام وقت عضو هیئت علمي خاتمه يافته و بازنشسته شوند؛ اموا ايون   

بسیاري از ايشان عالقمند هسوتند  . نبايد خاتمه کار ايشان تلقي شود

-در قال  قراردادهاي مشخص کماکان همكاري داشته و قطعاا دانشگاه

ما متاسفانه در حوال  مند شوند؛ اتوانند از حضور ايشان بهرهها نیز مي

هاي عقد قرارداد کاري با اعضاي هیئت علمي بازنشسوته،  حاضر مدل

تأمین منابع مالي  زم براي پرداخت به ايشان و همچنین شیوه تكريم 

اي است که باعث شده ايشان در فضاي کار بعد از بازنشستگي به گونه

ي در بسوویاري موووارد اتمووام دوره اسووتخدام رسوومي افووراد بووه معنووا 

 . خداحافظي کامل ايشان از نظام آموزشي کشور باشد

 

 سازی در کوتاه مدتراهبردهای پيشنهادی قابل پياده

  حاکم بر بازنشستگي اعضاي هیئت علمي  مقرراتبازنگري در قوانین و

به شكلي که حداکثر امكان استفاده از حضوور رسومي و تموام وقوت     

یدن بوه اتموام دوره   ايشان فراهم شود و چه بسا يک عضو بعد از رسو 

بتواند در دانشگاه ديگري حتي خارج از شوهرهاي بوزرگ بوه صوورت     

با اين رويكرد بهتر است بازنشستگي از يک . وقت ارايه خدمت دهدپاره

دانشگاه مدنظر نباشد و ارايه خدمت در کل نظام آموزش علوم پزشكي 

 .هدف قرار گیرد

 ان استفاده از توانمنودي  ها و مقررات به شكلي که امك نامه اصالح آيین

هاي علمي درون دانشگاه حتي بعد علمي افراد واجد شرايط در فعالیت

 .از بازنشستگي تسهیل شود

های ارايه  انگيزگی و حجم سنگين فعاليت فرسودگی شغلی، بی .4

هويت و شخصیت اجتمواعي، جايگواه و اثرگوذاري     :خدمات سالمت

ي ايشوان شونیده   اعضاي هیئت علمي به خوبي تبیین نشوده و صودا  

هاي اعضواي  هاي آزادانديشي، تشكلتمهیداتي مانند کرسي. شودنمي

اي ايشووان و هیئوت علمووي بوراي صوویانت از جايگوواه شوغلي و حرفووه   

. استهمچنین جل  مشارکت آنها در اداره امور به خوبي متبلور نشده

رانده شدن ها باعث به حاشیههاي دانشگاهاشكا ت اساسي در مديريت

است در حودي کوه بسویاري از    قشر بسیار مهم و تأثیرگذار شده  اين

در داده و از ابراز عقیده هوم دسوت    ايشان به يک رخوت و سكون تن

خصوص هیئت  متأسفانه شرح وظايف دقیق هیئت علمي به. اندکشیده

ها ندارد و به سوادگي  علمي بالیني تناسبي با شرايط حاکم بر دانشگاه

تواند بخش اعظم وقت و انرژي اشت و درمان ميفشار کاري حوزه بهد

اسوتانداردهاي ارايوه خودمت و    . يک عضو هیئت علمي را تحلیل بورد 

شود از تبیین بار درماني که بايد توسط کادر غیر هیئت علمي برداشته

است هاي اخیر مورد غفلت واقع شدهضروريات بوده و متأسفانه در دهه

رماني غیور هیئوت علموي حتوي     هاي دبه شكلي که بسیاري از پست

هواي دانشوگاهي بوه پسوت     هاي پزشكان عمومي در بیمارستانپست

هواي  هیئت علمي تبديل شده و بوه تودريج فشوار کواري بیمارسوتان     

دانشگاهي افزايش يافته؛ اما چوارت تشوكیالتي متناسو  بوراي آنهوا      

هاي گذشته بازنگري قابل قبولي در اگرچه در سال. است مصوب نشده

هاي دانشگاهي صورت گرفته؛ اما اجرايي ار تشكیالتي بیمارستاننمود

طلبود کوه فوراهم نشوده و عموالا ايون       نیازهايي را ميشدن آنها پیش

از طرف ديگر عمده فشار کواري بور دوش   . اندنمودارها عملیاتي نشده

شده و به خصوص اعضاي هیئوت علموي   اعضاي هیئت علمي گذاشته

یازهاي درماني را با اولويوت اول پاسو    بالیني موظف هستند تمامي ن

دهند و باوجود اينكوه وظوايف آموزشوي، پژوهشوي، توانمندسوازي و      

هاي جدي دانشگاه از ايشان بوده؛ اموا  فرهنگسازي خواسته مسئولیت

متاسفانه در پوايش عملكورد اعضواي    . نیازهاي آنها فراهم نیستپیش

رايطي اگرچوه  هیئت علمي نیز اشكا تي وجوود دارد و در چنوین شو   

بسیاري از اعضاي هیئت علموي تحوت فشوار بسویار سونگین کواري       

توانند از خالتهاي موجود استفاده و هستند ولي معدود افرادي نیز مي

 .هاي کاري کوتاهي کننددر انجام حداقل
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 سازی در کوتاه مدتراهبردهای پيشنهادی قابل پياده

  هوا و  ت دانشوگاه تشكیل کارگروهي براي نهايي کردن نمودار تشوكیال

سوازي ايون    هاي آموزشي و فوراهم آوردن مقودمات پیواده   بیمارستان

 .تشكیالت

 ها و مقررات به شكلي که امكان پايش دقیق عملكورد  نامهاصالح آيین

اعضاي هیئت علمي بالیني و غیربالیني ممكن و مزايا و احیاناا تنبیهات 

 .متناس  با عملكردها به خوبي اجرايي شود

ها و انفعاال روزافازون    دن استقالل دانشگاهمخدوش ش .5

رغم وجوود قووانین و    به :ها مديريت آکادميک در دانشگاه

مقررات مصوب در سه دهه اخیر، به شكل روزافزوني استقالل 

اشوكا ت  . ها مورد تهديد و تحديد قرار گرفتوه اسوت   دانشگاه

جوودي در نگوواه بووا  بووه پووايین مووديريتي، ضووعف در نظووام   

گزينووي منجوور بووه عقوو  نشوویني ري و شايسووتهسووا  شايسووته

نشویني  ايون عقو   . ها و نخبگان دانشگاهي شده است دانشگاه

هاي درون دانشگاه داشوته و  نمود واضحي در کیفیت مديريت

نیز به کیفیت تعامالت دانشوگاه بوا جامعوه و سواير نهادهواي      

وضع قوانیني که مشوارکت  . حاکمیتي بشدت آسی  زده است

رساند مانند عدم احتورام  ي را به حداقل مياعضاي هیئت علم

به نظر اعضا براي انتخاب و حتي پیشنهاد مودير گوروه، عودم    

نظرخواهي از ايشان در انتخاب رئیس دانشكده، بیمارسوتان و  

حتي سطوح با تر مديريت دانشگاه و حتي عدم امكان اظهوار  

منوود اعتراضووات و پیشوونهادها، نظوور و بیووان رسوومي و قاعووده

اي جدي ايجاد و انباشت کرده و در نهايت بوه نووعي   ه آسی 

 .استها منجر شدهرخوت در دانشگاه

بازي در دانشوگاه يوک آفوت    سازي و سیاستمتأسفانه سیاسي

بسیار بزرگ شده به شكلي که انتخاب تیم مديريت دانشگاه هم از 

اي و هواي حرفوه  زاويه سیاسي صورت گرفته و بررسي شايسوتگي 

-هاي بعدي قرار موي هاي مديريتي در اولويتدياخالقي و توانمن

هواي سیاسوي و   شوود کوه نقوش چهوره    همین امر باعث مي. گیرد

اي در انتخاب مسئو ن دانشگاه از نقش مديريتي استاني و منطقه

بوه  آفريني کننود   امناها که بر طبق قانون بايد نقشاعضاي هیئت

 .مرات  بیشتر است

 

 سازی در کوتاه مدتهراهبردهای پيشنهادی قابل پياد

 اي جامع براي جل  مشارکت حداکثري اعضواي هیئوت   تدوين بسته

 علمي در مديريت دانشگاه و با  بردن انگیزه کاري ايشان

 ها از مسائل ها و دور کردن فضاي دانشگاه بازگرداندن استقالل دانشگاه

سوا ري بوه   زدگي و جايگزين کردن فضاي شايستهسیاسي و سیاست

 هاي حزبي و تشكیالتيلیتجاي فعا

 

 گيری نتيجه
خروج استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي از کشور تهديدي 

جدي و روبه گسترش براي توسعه کشوور اسوت و ضوروري اسوت     

. تمهیداتي براي حفظ اين سرمايه هاي ارزشمند انديشویده شوود  

ريزي و تصحیح قوانین و مقررات، اصالح نظام ارايه خدمات  برنامه

مت، کواهش بوار درمواني و فاصوله درآمودي بخوش دولتوي و        سال

خصوصي در حوزه سالمت، بهبود معیشت و افزايش انگیزه اعضاي 

ها و جل  مشارکت اعضواي   هیئت علمي، تقويت استقالل دانشگاه

ها و تسهیل چرخش نخبگوان از   هیئت علمي در مديريت دانشگاه

 .جمله اين اقدامات است

 

Opinion 

Proposed Strategies for Retaining and Maintaining Skilled Human Resources in the 

Field of Health 
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Abstract 
Nowadays, one of the most important challenges for health policymakers is the phenomena of emigration of health 

graduates. The aim of this manuscript is to assess and analyze factors that influence retaining and maintaining health 

elites in Iran. Since this issue is complicated and multidimensional, and as it has happened gradually, It is simplistic to 

think that the problem can be resolved by providing a simple, quick and effective solution. However, it is possible to 

take measures to solve the problem. Accordingly, in this article, we have presented the existing challenges for faculty 

members and health elites staying in Iran, and subsequently, the existing strategies to maintain this group in the country. 
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