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 تخصصي دستاوردهاي كمي توسعه آموزش پزشكي تخصصي و فوق

 دهه گذشته چهارجمهوري اسالمي ايران در 
 

 :گانسندينو

 2فروش ، ناصر سيم*1شيما طباطبايي

 
 

 دهيچك

ضرروری   تخصصي، روند توسعه آموزش تخصصي و فوق در کشور، مستندسازی جامع يتوسعه آموزش پزشك دستاوردهای با توجه به :و هدفزمينه 

  .است 1531ايران از سال  جمهوری اسالمي تخصصي در توصيف و تحليل دستاوردهای کمي آموزش پزشكي تخصصي و فوقهدف اين مطالعه، . است

آوری اسناد  های کمي، جمع مستندسازی پيشرفت برای. صورت پذيرفت جمهوری اسالمي حمايت فرهنگستان علوم پزشكي اين تحقيق ملي با :روش

صرورت  دبيرخانه شورای آموزش پزشكي وتخصصري، سرازمان نمرام پزشركي      شامل شواهد موجود و دست اول، از منابع چندگانه اطالعاتي دقيق و

بره   درصدهای رشد دانش آموختگانتخصصي به تفكيک رشته و  در هر رشته تخصصي و فوقروندهای رشد با استفاده از روش تحليل روند، . پذيرفت

 .همچنين درصدهای تغييرات و رشد پزشكان نسبت به صد هزار نفر جمعيت محاسبه شد. تعيين شد 1531تا  1531از سال تفكيک جنيست 

 ها تعداد رشته 1533تخصص در سال  با تأسيس اولين دوره فوق. رشته افزايش يافت 21به  11های تخصصي از  تاکنون، رشته 1531سال  از :ها يافته

بره   1531نفر در سرال   366تخصص و فلوشيپ از  شدگان تخصص؛ فوق مجموع پذيرفته. رشته افزايش يافت 33به های فلوشيپ  و تعداد رشته 23به 

تخصصي  درصد دستياران فوق 53درصد از دستياران تخصصي و  33، 1533در سال . رشد داشته است درصد 113رسيد و  1531نفر در سال  5366

درصرد   31/112درصد و رشد متخصص به ازای هر صد هزار نفر جمعيت برابر  555پزشكان متخصص  ، رشد1531تا  1531از سال . اند ها بوده خانم

 . درصد بوده است 313تخصص  رشد تعداد پزشكان فوق 1531از سال . بوده است

ی مختلف پزشكي ها توسعه کمي چشمگير آموزش عالي پزشكي ايران، سبب خودکفايي نمام سالمت از نمر نيروی متخصص در رشته :گيری نتيجه

 های ايراني برای دريافت خدمات تخصصي از متخصص همجنس بسيار مؤثر بوده است  پاسخگويي به تقاضای خانم برایهای پزشک  شده و رشد خانم
 

 ها ، فلوشيپها تخصص فوقدستاورد، ، های پزشكي آموزش پزشكي، ايران، توسعه کمي، تخصص: ها کليد واژه

 

و  یخصصصت  و فتو   یهتای خصصصت   رشد کمی رشتته 
 خکميلی خصصصی

سريس وزارت بهداشرت، درمران و    أبعد از ت :های خصصصی رشد رشته

هرای تخصصري    تاکنون برر تنروع رشرته    1535آموزش پزشكي در سال 

پذيرش دسرتياران تخصصري تنهرا در     1531در سال . افزوده شده است

هرايي   نرام رشرته   1در جردول  .پرذيرفت  رشته تخصصي صورت مري  11

ها و اولين سال  وجود داشتند و نام رشته1531قبل از سال  تخصصي که

ايجراد   1531هايي که بعد از سرال   پذيرش دستياران تخصصي در رشته

 (3-1.)اند آورده شده است شده

سازی تخصص پزشركي خرانواده در معاونرت آموزشري      زيرساخت

 .وزارت بهداشت و تصويب شوراهای تخصصي مرتبط انجام شده است

پزشک خرانواده در هفتادوهشرتمين نشسرت شرورای      رشته تخصصي

در يرک   31اين رشته در سال . آموزش پزشكي تخصصي تصويب شد

سراله بره صرورت پررايلوت در دانشرگاه علروم پزشركي تهررران        2دوره 

پزشكان شاغل در طرر  پزشرک خرانواده و همچنرين      .اندازی شد راه

بي بره ايرن   اند، برای راهيرا  را گذرانده MPHپزشكان عمومي که دوره 

 .گيرند دوره تخصصي در اولويت قرار مي

بررای   1531وپنجمين دوره پذيرش دستيار تخصصري در سرال    چهل

های طب سالمندان  رشته برگزار شد در اين دوره در رشته 23پذيرش در 

  .و پزشكي قانوني دستيار پذيرش نشد
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .دکترای تخصصي آموزش پزشكي، مرکز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران ،پژوهشگر پسادکترا: نده مسئولنويس *. 1

 ی، عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكيربهشتي، مرکز تحقيقات کليه و مجاری ادرا شهيد پزشكي علوم دانشگاه ممتاز استاد. 2
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 های خصصصی سيس هر يک از رشتهأال خس -1جدول 

 اولين سال پذيرش دستيار خاکنون 7531بعد از سال  7531های خصصصی قبل از سال  نام رشته

 1531 (راديوانكولوژی)پرتودرماني . 1 پزشكي اجتماعي. 2 (پاتولوژی)شناسي  آسيب. 1

 1511و  1531 بخشي پزشكي فيزيكي توان. 2 گوش و گلو و بيني. 1 ارتوپدی. 5

 1511و  1532 ای پزشكي هسته. 5 جراحي مغز و اعصاب. 3 اورولوژی. 3

 1516 پزشكي قانوني. 1 جراحي عمومي. 1 های اعصاب  بيماری. 1

 1511 طب کار. 3 پزشكي چشم. 16 های پوست بيماری. 3

 1516 طب اورژانس. 3 راديولوژی. 12 های داخلي بيماری. 11

 1515 پزشكي ورزشي. 1 روانپزشكي. 11 گرمسيریهای عفوني و  بيماری. 15

 1511ارتش و  1511 طب هوا فضا. 1 زنان و زايمان. 13 های قلب و عروق بيماری. 13

 1531 طب سالمندان. 3 بيهوشي. 11 های کودکان بيماری. 11

 1532 پزشكي خانواده. 16  

 

 نياز صصی پيشخصصصی و رشته خص ها ی فو  سيس هر يک از رشتهأسال خ -2جدول 

سال اولين آزمون /خصصصی فو  رشته

 خصصص پذيرش فو 

رشته خصصصی  خصصص فو  پذيرش سال اولين آزمون/خصصصی رشته فو  رشته خصصصی وابسته

 وابسته

 1533/های قلب و عروق بيماری وابسته به کودکان 1533/طب نوزادی و پيرامون تولد

 های داخلي بيماری

 1533/ارش و کبد بالغينگو  1531/گوارش کودکان

 1533/روماتولوژی  1511/روماتولوژی کودکان

 1533/خون و سرطان بالغين  1531/خون و سرطان کودکان

 1533/نفرولوژی  1533/کليه کودکان

 (1531گذاری رشته  بنيان) 1531/های ريه بيماری  1533/يه کودکانر

 1531/غينريز بال غدد درون  1531/ريز کودکان غدد درون

 1533فوق /جراحي قلب و عروق   1531/های قلب کودکان  بيماری

 (1531شروع آموزش در دوره تخصصي در سال )

 وابسته به جراحي

 1531 تخصص فوق/جراحي کودکان  1531/عفوني کودکان 

 (1533شروع آموزش در دوره تخصصي در سال )

 1533/جراحي قفسه صدری  1531/اعصاب کودکان

 تخصص فوق 1531(/1521 تخصص/) جراحي پالستيک داخلي -کودکان  1531/ونولوژی و آلرژی بالينيايم

 قبل از آن فلوشيپ بود 1513/جراحي عروق پزشكي روان 1511/پزشكي کودکان  روان

 ريه - بيهوشي - داخلي 1535/(ICU)های ويژه  مراقبت  
 

 خصصصی های فو  رشد رشته
در  تخصصري  فروق  آموزشري  های اد برگزاری برنامهبرای اولين بار پيشنه

در نشست مديران وقرت وزارت و برا تأييرد وزيرر      1531چند رشته در سال 

ارائه شد و آنچنان که در صورت جلسه ( دکتر مرندی)وقت  شتمحترم بهدا

برا دسرتور    1533نشست مديران وزارت بهداشت ثبت شده است در اسفند 

دکترر  )درمران و آمروز ش پزشركي کشرور     اولين مقام وزيرمحترم بهداشت 

 تخصصري  فروق  ريرزی  برنامره  و ارزشريابي  شرورای  تشكيل پيشنهاد( مرندی

 (1.)شد تصويب تخصصي فوق کميته تشكيل و مطر  پزشكي های رشته

تخصصي پذيرفته  برای نخستين بار در کشور دو دستيار فوق 1531در سال 

 1515طوری که در سال  يافت؛ بهها به سرعت افزايش  بعد از آن اين دوره. شدند

دسرتيار   113تخصصري داخلري، کودکران و جراحري تعرداد       رشته فوق 26در 

تخصصي باليني  رشته فوق 21در  11-13در سال . تخصصي پذيرفته شدند فوق

( 3. )تخصصي پذيرفته شد های داخلي، اطفال، جراحي دستيار فوق شامل گروه

در سرال   .شروند  رشته برگرزار مري   23تخصصي در  های فوق حاضر دوره درحال

ايرن  . تخصصي اضافه شد های فوق های ويژه به جمع رشته رشته مراقبت 1535

های فلوشيپ تأسيس شد و تا سرال   به عنوان يكي از دوره 1515رشته در سال

 .اين رشته به عنوان دوره فلوشيپ برگزار شده بود 1532

 

 (فلوشيپ)خکميلی خصصصی های  رشد رشته

ماهره در   11ترا   12هرای آموزشري    يلي تخصصي براليني، دوره دوره تكم

هرای تكميلري تخصصري     هايي است که از يک سو نياز بره ارائره آمروزش    رشته

تخصصري وجرود    های فروق  وجود داشته و از سوی ديگر امكان ارائه آن در دوره

 هرای  دوره تخصصري  و پزشركي  آموزش عالي شورای مصوبه طبق. نداشته باشد

 . شود مي کشور برگزار درماني -آموزشي  مراکز در 1533ل سا از فلوشيپ
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 نمايد خصصص و خکميلی خصصصی را در جمهوری اسالمی ايران مقايسه می فو  ،های خصصصی روند رشد رشته -1شكل 

 

 
 خصصصی و فلوشيپ آموزش پزشکی خصصصی، فو ( رشته محل)ها  گسترشی برنامهروند  -2شكل 

 

 (رشته محل)موزشی آ های گسترش برنامه

رشرته محرل    216های آموزش تخصص کشرور در   برنامه 1531در سال 

های  ههتخصصي فلوشيپ در د های آموزشي تخصصي و فوق برنامه. شد ارائه مي

 .رشته محل رسيد 333به  1531گذشته روند رشد صعودی داشته در سال 

 

هتای آموزشتی    مند برنامته  روزرسانی نظام خدوين و به
 یخصصص و فو خصصصی 
تخصصري و   های آموزشي تخصصري، فروق   حاضر در تمام گروه درحال

ريرزی   های تدوين برنامره  سيونيها توسط کم کريكولوم ،های فلوشيپ دوره

روزرساني شده و به تصويب شورای آموزش پزشكي و تخصصي  آموزشي به

 ه،برنام گران تدوين در اين کريكولوم ها، اسامي. اند وزارت بهداشت رسيده

 مورد پيامدهای دورنما، رسالت، دوره، تاريخچه رشته، طول رشته، تعريف

هرای   هرا و مهرارت   توانمنردی  آموختگران،  دانرش  ای حرفره  وظايف انتمار،

آموزشي،  ،محتوای آموزشي های روش و راهبردها انتمار، مورد پروسيجرال

 بيدوره، روش ارزيرا  کلري  سراختار  ای از دستياران، انتمارات اخالق حرفه

 .اند برنامه، ذکر شده ارزشيابي دستياران،

 های دستياری شدگان ساالنه دوره رشد خعدادپذيرفته
های دستيار خصصصی کشتور   شدگان دوره روند کلی رشد پذيرفته

 سال گذشته 53در طول 

، 1531نفر در سرال   513های تخصصي از  تعداد پذيرش ساالنه دوره

نفرر در   2313ميرزان خرود    رو بره حرداک   ، 1535نفرر در سرال    316به 

رونرد   5شكل  .رسيد 1535دومين دوره پذيرش دستياری در سال  و چهل

 شدگان در آزمون های پذيرش دستيار تخصصي از سال رشد تعداد پذيرفته

در آزمرون   1533در سرال  . دهرد  ودومين دوره را نشان مي تا چهل 1531

را شدگان  يرفتهپذ درصد 31نفر پذيرفته شدند که  2113دستيار تخصصي 

 شردگان سراليانه   درصرد رشرد تعدادپذيرفتره   . دادنرد  ها تشركيل مري   خانم

درصرد   112برابرر   1531ترا   1531های دستياری تخصصي از سال  دوره

 (5جدول)  .بوده است

 

هتتای دستتتياری  شتتدگان ستتاالنه دوره رشتتد خعتتداد پذيرفتتته

 خصصصی و خکميلی خصصصی فو 

 ان، بعرد از انقرالب اسرالمي و    تخصرص در ايرر   های فروق  آموزش دوره
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 7531-7531شدگان در آموزش عالی پزشکی  خعداد کل پذيرفته -5شكل 

 (خصصصی و فلوشيپ های خصصصی ت فو  شدگان دوره مقايسه روند رشد پذيرفته)

 

 خصصص و شدگان ساليانه دستياری و درصد خغييرات خعداد پزشکان متصصص و ف درصد خغييرات خعداد پذيرفته -5جدول 

 درصد خغييرات سال

 خعداد پزشکان

ي متصصص فعال
مان
ه ز
ور
د

 

 درصد خغييرات

ي
مان
ه ز
ور
د

 

 درصد خغييرات

 رشد درصد

تعداد پزشكان 

 متخصص

متخصص به 

صد هزار 

  جمعيت

درصد تغييرات 

پذيرش ساليانه 

 دستيار تخصص

 درصد تغييرات تعداد 

 تخصص فوقپزشكان  

پذيرش ساليانه دستيار 

 داخل کشورخصص ت فوق

1531 
 درصد 13/11

15
31

 تا 
15
33

 

15 درصد 112 درصد 3/112 درصد 5/555
33

-
15
33

  

 درصد 3366 درصد 1/311

1531 

 درصد 25/35 1511

 درصد 11/15 1511

 درصد 1/23 1531

 

( 3 و 3.)درمان و آموزش پزشكي ايجاد شد، تشكيل وزارت بهداشت

نفر پذيرفته شرده   3تخصص از  شدگان دستياری فوق پذيرفتهد تعدا

 536يعنري   1532، به حداک ر ميزان خود در سرال  1533در سال 

 23نفرر در   556شدگان به  تعداد پذيرفته 1533در سال . رسيدنفر 

. دادنرد  هرا تشركيل مري    هرا را خرانم   آن درصرد  53رشته رسيد، که 

شدگان دورهای فلوشيپ بره   تعداد پذيرفته 1533همچنين در سال 

 .نفر رسيد 236

در طول سه دهه گذشرته   تخصص فوقهای  تعداد پذيرش ساالنه دوره

 (5جدول . ) داشته است درصد 3366روند رشد صعودی برابر 

 

و  خصصتص  فتو   ،شدگان ساالنه در دوره خصصص مجموع پذيرفته

 فلوشيپ پزشکی

خصصرري و ت فرروق ؛هررای تخصصرري شرردگان در دوره مجمرروع پذيرفترره

 1531نفر در ابتردای سرال    5366به  1531نفر در سال  366فلوشيپ از 

داشرته   درصرد  113رسيده است که در اين بازه زماني درصد رشدی برابر 

 (5شكل . )است

هتتای  رشتتد دانشتتجويان و دستتتياران رتتانه در دوره
 خصصصی خصصصی و فو 

طرول ايرن   توجهي در  طور قابل تعداد دانشجويان و دستياران خانم به

ها بيشتر از نيمري از   حاضر خانم مدت زماني افزايش داشته است و درحال

درصد از دستياران تخصصي و  33. دهند دانشجويان پزشكي را تشكيل مي

 .اند خانم ها بوده 1533تخصصي در سال  درصد دستياران فوق 53

 

هتای خصصصتی و    آمورتگان دوره روندهای رشد دانش
 رخصصصی بالينی کشو فو 

تخصص ايران در رشته های مختلف در  تعداد پزشكان متخصص و فوق

 .گيری داشته است های گذشته افزايش چشم طول دهه

 

 افزايش درصد پزشکان متصصص فعال

ترا   1531هرای   برين سرال  متخصص درصد رشد کلي تعداد پزشكان 

دهرد   نشان مي محاسبات( 5جدول) .استبوده  درصد 5/555برابر  1531

 درصد بوده  12اندک و حدود  1531تا  1531صد رشد در دوره که اين در
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 7531خا سال ( فعال و غيرفعال)خعداد پزشکان متصصص ثبت شده  -1شكل 

 

 
 7531خصصص ثبت شده کشور خا سال  خعداد پزشکان فو  -3شكل 

 
حمره در  درصد رشد قابل مال 1511تا  1511است سپس در دوره زماني 

 .دهد مي درصد رخ 11حدود 

 

های آموزش پزشکی  آمورته از دوره های دانش افزايش درصد رانه

 خصصصی خصصصی و فو 

هرای آمروزش تخصصري     نسبت پزشكان خرانم بره آقرا کره وارد دوره    

شوند در مطالعات آينده روندهای رشد نيروی انسراني پزشركي بسريار     مي

 تروجهي در  گسرترش قابرل  سال گذشرته،   53در طول . حائز اهميت است

 15تنهرا   1531در سرال   .ايرم  تعداد نيروی انساني پزشكان خرانم داشرته  

هرای   درصرد خرانم   1531درصد پزشكان متخصص خانم بودنرد در سرال   

تخصص  درصد پزشكان فوق 1همچنين تنها . درصد رسيد 53متخصص به 

 .درصد رسيد 25به  1531اين درصد در سال  ،خانم بودند 1531در سال 

 

 کان متصصص نسبت به جمعيتدرصد رشد نسبت پزش
نسبت تعداد پزشكان متخصص به ازای صردهزار نفرر    1531در سال 

اين نسبت برابر  1532که در سال  درصد بود درحالي 33/11جمعيت تنها 

پزشكان ايراني متخصص نسبت به صدهزار نفر  نسبت. درصد است 33/11

 (5دولج). دو برابر شده است سال گذشته تقريباً 53جمعيت در طول 

 
متصصصان به جمعيت در  رشد نسبت متصصصان و فو 

 خصصصی هر رشته خصصصی و فو 
سال گذشته  53روندهای رشد متخصصان به جمعيت کشور در طول 

دهنده اين نكته است که آموزش پزشكي تخصصي از تنوع  در ايران، نشان

بررای   .گيری داشته است توجهي برخوردار است و توسعه چشم بسيار قابل

توسررعه در نيررروی انسرراني متخصصرري پزشرركي،   درک بهتررر رونرردهای

درصدهای رشد در هر رشته تخصصي نسبت به جمعيرت محاسربه شرده    

 (1 جدول) .است

 

 خصصصی به جمعيت در هر رشته اننسبت متصصص

 نسبت پزشكان متخصص به ازای هر صد هزار نفر جمعيت  3 ر شكلد
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 (سال گذشته 53در طول ) خصصص نسبت به صد هزار نفر جمعيت رشد خعداد پزشکان متصصص و فو  خغييراتدرصد  -1جدول

هزار نفر  711 درصد رشد پزشکان به ازای رشته خصصصی

 جمعيت

هزار نفر  711درصد رشد پزشکان به ازای  خصصصی رشته فو 

 جمعيت

 درصد 151111 گوارش و کبد بالغين درصد 11/161 زنان و زايمان

 درصد 11/211 ريز و متابوليسم غدد درون 11 دکانکو

 درصد 31/31 های قلب و عروق بيماری 31/13 جراحي عمومي

 درصد 51/231 جراحي قلب و عروق 51/32 های داخلي بيماری

 درصد 11/116 جراحي پالستيک 35/533 بيهوشي

 درصد 12/533 نفرولوژی 53/231 شناسي آسيب

 درصد 13/563 رطان بالغينخون و س 11/161 راديولوژی

 درصد 33 جراحي قفسه صدری 25/31 پزشكي چشم

 درصد 11/113 روماتولوژی 11/153 جراحي ارتوپدی

 درصد 11/361 های ريه بيماری 22/36 گوش و حلق و بيني

 درصد 11/31 جراحي کودکان 11/232 پزشكي روان

 درصد 53/211 بيماری های قلب کودکان 15/211 های قلب و عروق بيماری

 درصد 12/231 طب نوزادی 33/152 های پوست بيماری

 درصد 31/231 کليه کودکان 35/131 اورولوژی

 درصد 33/513 عفوني کودکان 226 های عفوني بيماری

 درصد 13/15 خون و سرطان کودکان 33/152 جراحي مغز و اعصاب

 درصد 25/31 پزشكي کودکان روان 22/133 های اعصاب بيماری

 درصد 25/13 مغز و اعصاب کودکان 51/513 بخشي طب فيزيكي و توان

 درصد 31/15 گوارش کودکان 136 راديوتراپي

  ايمونولوژی و آلرژی باليني کودکان 116 پزشكي قانوني

 درصد 11/31 غدد و متابوليسم کودکان 1/212 پزشكي اجتماعي

 درصد 11/13 جراحي عروق 1366 طب اورژانس

  ريه کودکان 511 ای هپزشكي هست

  روماتولوژی کودکان 533 طب کار

   136 پزشكي ورزشي

   - طب هوا و فضا

 .جمعيت ايران براساس اطالعات حاصل از آخرين سرشماری مرکز آمار ايران محاسبه شد

 

همانگونره کره مشراهده    . نشان داده شده است رشته 23کشور برای

ترين نسبت متخصصان بره ازای  شود در رشته زنان و زايمان باال مي

های کودکان، بيهوشي،  رشته. صد هزار نفر جمعيت کشور وجود دارد

های داخلي کمتر از  پاتولوژی، جراحي عمومي، راديولوژی و بيماری

های  در رشته .بيست هزار نفر جمعيت به ازای هر پزشک وجود دارد

ديوتراپي و قانوني، را اجتماعي، ای، اورژانس، طب کار، پزشكي هسته

توانبخشي باالتر از صدوهشتاد هزار جمعيت کشرور يرک متخصرص    

 .وجود دارد

 

 خصصصی خصصص به جمعيت در هر رشته فو  فو  پزشکان نسبت 

تخصص به ازای هر صد هزار نفر جمعيرت کشرور    نسبت پزشكان فوق

در رشته گروارش و کبرد   . نشان داده شده است 1در شكل رشته  21برای

باالترين نسبت تعداد های قلب  سم و بيماریيغدد و متابولو سپس بالغين 

 .تخصص به جمعيت وجود دارد فوق

 خصصصی رشد نسبت متصصصان به جمعيت در هر رشته

شرود، متخصصران زنران و زايمران،      مشاهده مي1گونه که در جدول  همان

متخصصان کودکان، متخصصان داخلي، و متخصصان جراحي عمومي اک ريرت  

نسبت پزشركان متخصرص بره    . دهند ان کشور را تشكيل ميجمعيت متخصص

طرور   دهه گذشته بره  5جمعيت کشور در تمام تخصص های پزشكي در طول 

های تخصصي نسبت پزشركان   مداوم روند افزايشي داشته است و در تمام رشته

. درصد برخوردار بوده اسرت  36به صد هزار نفر جمعيت کشور از رشدی باالی 

تخصرص کره    3. هرا بيشرتر بروده اسرت     د دربعضي از رشرته البته اين نرخ رش

درصرد؛   1366پزشركي اورژانرس    :بيشترين نرخ رشد را داشته انرد عبارتنرد از  

درصرد و   513بخشري   درصد؛ تروان  533درصد؛ بيهوشي  116پزشكي قانوني 

های که از کمترين درصد رشرد تعرداد پزشرک     رشته. درصد 533پزشكي کار 

انرد عبارتنرد از جراحري     معيت کشور برخروردار بروده  نسبت به صد هزار نفر ج

 36 وبينري برا   وحلرق  درصد، گروش  31پزشكي با  درصد، چشم 3/13عمومي با 

  (1. )درصد 32درصد و پزشكي داخلي با  11درصد، کودکان يا 
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 خعداد پزشکان متصصص فعال به ازای هر صدهزار نفر جمعيت کشور -3شكل 

 

 

 هزار نفر جمعيت 711خصصص فعال کشور به ازای  نسبت پزشک فو  -3شكل 

 

 خصصصی به جمعيت در هر رشته فو  خصصص پزشکان فو  رشد نسبت 

تخصصري   هرای فروق   تخصص به جمعيت تمام رشته تعداد پزشكان فوق

برين  ( 1جردول . )دهه گذشته رشد داشرته اسرت   5طور پيوسته در طول  به

هرای   آموختره از رشرته   دانشرشد پزشكان  تقريباً 1535تا  1531های  سال

رشته  3 .اند داشته درصد 166تخصصي نسبت به جمعيت رشدی باالی  فوق

تخصصي با بيشترين رشد پزشک نسيت به صد هزار نفرر جمعيرت عبارتنرد    

 131، رومراتولوژی  درصرد  111درصرد، گروارش    361هرای ريره    بيماری: از

 .درصد 533و نفرولوژی  درصد 536های عفوني کودکان  ، بيماریدرصد

ای که با کمترين ميزان رشد پزشكي نسبت به صد هرزار نفرر    رشته 3

؛ درصررد 33جراحرري ترروراکس : انررد عبارتنررد از رو برروده هجمعيررت روبرر

؛ درصرد  11/31، جراحري کودکران   درصد 1/31تخصص غدد کودکان  فوق

 .درصد 11/13و جراحي عروق  درصد 25/13نفرولوژی کودکان 

 گيری نتيجه
 چشرمگير بروده  تخصصري   و فوق موزش پزشكي تخصصيتوسعه کمي آ

های متخصرص و   خانم و همزمان با توسعه آموزش عالي پزشكي تعداد است

و ايرن رونرد    رشد صعودی داشته های مختلف پزشكي در رشته تخصص فوق

است کره ايرن رونرد در ترکيرب نيرروی       انتمار. صعودی ادامه خواهد داشت

هرای آکادميرک آمروزش     ها در بخش انساني، کيفيت خدمات و حضور خانم

های پزشک بررای ادامره    حمايت بيشتر از خانم .ثيرگذار باشدأعالي پزشكي ت

سرازی   ي برای بررآورده تخصص فوقتخصصي جراحي و  های تحصيل در رشته

تقاضررای بيمرراران خررانم برررای دريافررت خرردمات تخصصرري از پزشرركان از  

 ثيرأاگرچره تر   .تهای توسعه هدفمنرد آمروزش پزشركي کشرور اسر      اولويت

دهنرده خردمات پزشركي تخصصري و      در نيروی ارائره  ها افزايش تعداد خانم

 طور کامل تعيين نشده است، ولي تعدادی از تحقيقرات  ي هنوز بهتخصص فوق
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از همتايران مررد    های پزشرک  خانم نحوه طبابت اصوالً کنند که مي پيشنهاد

متفراوتي بررای   انتخاب  های پزشک ترجيحات خانم. خودشان متفاوت است

نسربت بره آقايران دارنرد و ايرن       يتخصص فوقهای تخصصي و  ورود به رشته

ها مي تواند برر چگرونگي رشرد و گسرترش ترکيرب نيرروی انسراني         تفاوت

 ( 3-1.)ثيرگذار باشدأبسيار ت دهه آينده متخصصي پزشكي در

مسئوليت پاسخگويي به نيازهرای مراقبرت    پزشكي نيروی انساني

و افرزايش   با افرزايش جمعيرت  . ران را برعهده دارداي سالمت جمعيت

هرای تخصصري و    سرالمت و مراقبرت   هرای  تمرکز بر کيفيت مراقبرت 

و پزشرک   کفايت کميت نيروی انساني برای مردم ايران؛ يتخصص فوق

توانمند برای اطمينران از کرارايي؛ عملكررد     تخصص فوقمتخصصي و 

تحليل روند . سيستم مراقبت سالمت ضروری است مناسب و اثربخش

جمعيت و روندهای رشد جمعيرت   روند مسن شدن با در نمر داشتن

 روندهای مربوط به رشد اقتصادی کشرور و  و همچنين ايران در آينده

اران آمروزش  ذگر  آگراه برودن سياسرت    توسعه بيمه همگاني در کشور،

های تخصصي و  آموختگان رشته دانش روندهای رشد پزشكي کشو ر از

تقاضاهای جمعيت  و همچنين ت به جمعيت کشورنسب يتخصص فوقو

بررای ارائره    ي ويرژه در آينرده  تخصصر  فروق برای خدمات تخصصري و  

 .آل يک امر ضروری و حياتي است خدمات مناسب و ايده

تربيت بومي دانشجويان علوم پزشكي برای  گذاری برای سرمايه

در مناطق دوردسرت و محرروم    تخصص فوقو  رفع کمبود متخصص

جرای طر  ا .اران آموزش پزشكي کشور استذگ سياستيد کأمورد ت

آمروزش علروم   وسيعي از خبرگران   همشارکت دادن گستر با آمايش

 ای در ثير عمرده أتر  هر استان آموزشي ها توانمندی پزشكي براساس

منسرجم   اجررای .دارد آموزش علروم پزشركي    توسعه هدفمند کمي

شرفاف   ن رااخصصن و فوق متاتواند جايگاه متخصص نگاری مي آينده

ترری را بررای تعرداد مرورد نيراز       تخمرين مناسرب   نمايرد ترا بتروان   

 (.16)ارائره نمرود   در هر منطقه جغرافيرای در کشرور را   نامتخصص

المللي در بخرش آمروزش پزشركي از     توسعه ارتباطات بين همچنين

 مسرلماً . اسرت  ثر بر توسعه هدقمند آمروزش پزشركي  ؤم های برنامه

سربب پيشررفت    و نيروی متخصص پزشركي،  سرمايه انسانيتوسعه 

برا توجره بره     پايدار نمام سرالمت و آمروزش پزشركي ايرران اسرت     

کيد اسناد باالدستي کشور در حوزه علوم پزشكي أهای مورد ت ارزش

کيد اسرت و ايرن   أاز اهداف مورد تسب مرجعيت علمي ک ،و سالمت

مراجعه جهاني بره مبراني علمري توليرد شرده      هدف عالي از طريق 

ها به  متخصصان ايراني و شناختن آن پزشكان و ،ط دانشمندانتوس

 .است علمينمريه  عنوان صاحب

 

Quantitative Achievements in Clinical Postgraduate Medical Education Over Last 4 

Decades in I.R.IRAN 

 
Shima Tabatabai1*, Nasser Simforoosh2 

  

Abstract 
Background: Following the Islamic revolution in 1979, great advances have been made in Clinical Postgraduate 

Medical Education. Despite the significant achievements, there has been no comprehensive documentation of the 

growth trends. This study aimed to describe and analyze the quantitative development in Postgraduate Medical 

Education in I.R.IRAN over the last 4 decades. 

Methods: A comprehensive growth trend analysis was conducted, via the Academy of Medical Sciences of IR Iran. 

First-hand data were obtained from the Council on Medical Education& Specialty training of the Ministry of Health 

and Medical Education, and the Medical Council of Iran. Specialty and subspecialty training growth rates within the 

different disciplines and physician-to-population growth trends were calculated. 

Results: Clinical postgraduate training disciplines have increased from 18 specialties in 1979 to 27 specialty 

disciplines in 2016, and from 1 subspecialty discipline in 1985 (the establishment of first subspecialty training 

programs ) to 25 subspecialties and 55 fellowship disciplines in 2016. The total number of residents admitted to 

specialties subspecialties and fellowships increased from 600 in 1986 to 3500 in 2015. ( 485 %. percentage increase). 

Women constituted about 55 % of admitted residents to specialty programs and 35 % of admitted specialists to 

subspecialty programs in 2016. Between 1979 and 2016, the number of specialists has increased by 333%., the 

number of sub-specialists has increased by 589% and the percentage increase per 100,000 populations was 112.61 %. 
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Conclusion: The results revealed that, over the last 4 decades, Iran has had significant quantitative progress in 

postgraduate medical education. Iran’s postgraduate medical-education system is successful and self-sufficient in 

providing medical manpower to serve Iranian people in different specialties and subspecialty medical fields. Along 

with this development, the number of Iranian female specialists and sub-specialists significantly increased to fulfil 

the female patient’s request for same gender physicians. 
 
Keywords: Achievement, Fellowships, Iran, Medical Education, Medical Specialties, Quantitative Development, 

Subspeciaties 
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