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 بيانيه

 *اهميت تأمين، توانمندسازي و نگهداشت نيروي انساني نظام سالمت

 

 

 دهيچک
در بيانيه . هاي نظام سالمت است نگهداشت اين نيرو از اولويت و تأمين، توانمندسازي، جذب. هاي نظام سالمت است نيروي انساني از مهمترين سرمايه

 .ف ارائه شده استراهبردهاي دستيابي به اين اهدا و ها حاضر چالش
 

 درمان و بهداشت کار توانمندسازي، نيروي بخش مراقبت سالمت، :ها كليدواژه
 

 مقدمه
مندي از نيروي انساني ماهر، متعهد  مهمترين رکن نظام سالمت، بهره

و توانمند است و به همين دليل ادغام آموزش و پژوهش پزشكي در عرصه 

در جمهوري اسالمي ايران صوورت  ها و خدمات نظام سالمت  ارائه مراقبت

هاي پس از پيروزي انقالب شوكوهمند اسوالمي ايوران     طي سال. پذيرفت

ها صورت گرفته  اقدامات مهمي در جهت تأمين نيروي انساني در همه رده

هايي در ارتباط با نيروي انساني بخوش   نظر به اينكه مسائل و چالش. است

علوم پزشوكي جمهووري    سالمت بوجود آمده، مجمع عمومي فرهنگستان

هواي   اسالمي ايران، ابعاد مختلف توأمين، توانمندسوازي و نگهداشوت رده   

مختلف نيروي انساني نظام سالمت را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قورار  

 :کند داده و راهبردهاي اصلي پيشنهادي خود را به شرح زير ارائه مي

 

 هبيان مسئل
 *آمده است هاي کلي سالمت سياست 01و  0-0همانگونه که در بند 

 ،(برگرفته از ايون بنودها  )آموزشي سالمت  نظام هاي سه مشخصه خروجي

 اسووالمي و آداب و -هوواي انسوواني ويژگووي از برخوووردار دانوش آموختگووان 

 الزم هاي داراي مهارت و اسالمي و  کارآمد -اي پزشكي انساني حرفه اخالق

 .باشد مي جامعه سالمت نيازهاي به پاسخ براي

المللي هم بر لوزوم توأمين نيوروي انسواني کارآمود بوراي        اسناد بين)

 (.دارد تأکيدها و خدمات سالمت  مندي عادالنه آحاد مردم از مراقبت بهره

هاي پس از پيروزي انقالب اسوالمي، اقودامات مهموي بوراي      در سال

تعداد و تنوع ارائوه  . تربيت نيروي انساني نظام سالمت انجام پذيرفته است

ها و خدمات سالمت افزايش قابل توجهي پيدا کرده، بوه   گان مراقبتکنند

نحوي که با پياده سازي شبكه بهداشتي درماني در کشور خودمات موورد   

تربيت نيروهواي بهوورزي در   . نياز به دورترين نقاط کشور برده شده است

هوا و   عنوان خط اول ارائه مراقبت روستاها و مراقبان سالمت در شهرها، به

ات سالمت در شوبكه بهداشوتي درمواني کشوور، انقالبوي در بهبوود       خدم

تأمين نيروي انساني متناسب با نيازهاي . هاي بهداشتي ايجاد کرد شاخص

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشوتي درمواني    سيس دانشگاهأجامعه، با ت

هوا و   هوا بوا دانشوگاه    اي بهداري استان هاي منطقه محصول ادغام سازمان)

 .حاصل شد( اي علوم پزشكيه دانشكده

هاي جاري  نامه ينياي از قوانين، مقررات و آ اکنون ضرورت بازبيني پاره

ويژه نگهداشت نيروي انسواني بويش از    همربوط به تأمين، توانمندسازي و ب

 .شود پيش احساس مي

 

 ها و راهبردها چالش
 (خروج از كشور) 1 چالش

 : کشور عبارتند ازمهمترين علل خروج نيروي انساني سالمت از 

 ثباتي شغلي و نگرانوي از   رفاه اجتماعي، نااميدي از آينده، احساس بي

 آينده فرزندان؛ 

   فشار اقتصادي، کاهش ارزش پول ملي و پايين بودن دريافتي و عودم

 رشدآن متناسب با نرخ تورم؛

  مشكالت مديريتي بخش دولتي؛ 

 راي پيشگيري و اهميت جلوه دادن موضوع و در نتيجه عدم تالش ب بي

 اصالح آن؛ 

 ازدست رفتن جاذبه عضويت هيئت علمي دانشگاه. 

 

 1راهبردهای چالش 

 هوواي دولتووي و  سوواالري در انتخوواب مووديران بخووش رعايووت شايسووته

 دانشگاهي؛ 

 هاي خاص مادي و معنوي الزم از گروه پزشكي و حفظ کرامت  حمايت

  آنان؛
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران تهيه شده در*
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 اهميت تأمين، توانمندسازي و نگهداشت نيروي انساني نظام سالمت

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

  ي نيروهاي ماندگار به منظورشفاف و مقررات  نيقوان ،ها برنامهتدوين

 و نظارت بر اجراي مطلوب آنها؛نخبگان  خصوص سالمت، به

 ها  ها و مقررات جذب، ارتقا و نظام پرداخت در دانشگاه نامه اصالح آيين

وي که يک نظام انگيزشي قوي براي نگهداشت اعضواي هيئوت   به نح

 . وجود آورد هعلمي ب

 

 (عدم تمایل به فعاليت در بخش دولتی) 2چالش 

هواي ابالغوي   ها نه تنها امكان تحقق سياسوت  سفانه عملكرد دولتأمت

مقام معظم رهبري در حوزه سالمت را فراهم نكرده؛ بلكوه در موواردي در   

عنوان مثال يكي از مهمترين موارد در اين  به. است هتضاد با آنها عمل شد

زمينه تشوويق و ترغيوب اعضواي هيئوت علموي بوه فعاليوت تموام وقوت          

هم آمووزش و پوژوهش را   . جغرافيايي است که با هر نگاهي، سودآور است

کند و هم امكان ارايه خدمت به اقشار کوم برخووردار را توسوط     تقويت مي

کند و هوم هزينوه نهوايي ارايوه خودمت را       کارآمدترين پزشكان فراهم مي

دهد که به نفع کشور است؛ اما متاسفانه بيشتر بوه دليول نووع     کاهش مي

مديريت مالي حاکم در حووزه سوالمت، فاصوله درآمودي درون و بيورون      

و غير قابل قبول افزايش يافته و از طرفي ايجاد  دانشگاه به صورت فزاينده

ها باعث شده که جوذابيت کوار    داخل دانشگاه هاي درآمدي درمحدوديت

دانشگاهي به شدت کاهش يافته و منجر به عدم تمايل به فعاليت اعضواي  

 . هيئت علمي در بخش دولتي شده است

 

 2راهبردهای چالش 

 هاي ارايه خودمات درمواني در بخوش دولتوي و خصوصوي و      تعديل تعرفه

و نيز ( سالمت ابالغي هاي کلي سياست 6-9مطابق بند )يكسان کردن آنها 

گذاري و اخذ ماليات، به شكلي هاي مورد استفاده براي سقف اصالح فرمول

 که جذابيت مالي بخش دولتي در مقابل بخش خصوصي افزايش يابد؛

  بورسيه کردن شايستگان از دوره کارورزي با پرداخت حقوق و تضمين

 ؛(هاي تخصصي ضروري ولي کم متقاضي براي رشته. )استخدام

      هواي مختلوف بواليني     اصالح نظام پرداخت بوه نحووي کوه درآمود گوروه

 به هم نزديک شود؛( بخصوص گروه هاي کم درآمد مانند داخلي و اطفال)

 و بوا  ( با سود کم)از قبيل تسهيالت : هاي حمايتي جبراني ايجاد بسته

بازپرداخت دراز مدت، براي تهيه مسكن، خودرو، ساير امكانات زندگي 

 . واده براي اعضاي هيئت علميو تشكيل خان

 

 (بازنشستگی اعضای هيئت علمی) 3چالش 

هاي اخير بوا افوت و    مقررات بازنشستگي اعضاي هيئت علمي در سال

خيزها و تغييرات زيادي همراه بوده که اثر سوء آن ايجاد فضاي نوامطمئن  

ها از نيروهاي علمي  شغلي براي اعضاي هيئت علمي و خالي شدن دانشگاه

 .باشد ها از عواقب آن مي ربه و افت سطح علمي دانشگاهباتج

 3راهبردهای چالش 

 ها و مقررات حاکم بر بازنشستگي اعضاي هيئوت   نامه بازنگري در آيين

علمي بوه شوكلي کوه حوداکثر امكوان اسوتفاده از حضوور رسومي و         

 المقدور تمام وقت ايشان فراهم شود؛  حتي

  فراهم کردن امكان فعاليوت پواره   حفظ شأن و تكريم استادان بازنشسته و

هواي الزم و مناسوب و    هاي مناسب و سورردن مسوئوليت   وقت با پرداخت

 .هاي عمومي و توليدات علمي مشارکت دادن آنها در آموزش دوره

 

ها و جایگااه و وااای     ه شفاف نبودن نحوه اداره دانشگا) 4چالش 

 (اعضای هيئت علمی

تماعي اعضاي هيئت علمي به چارچوب اختيارات، وظايف و جايگاه اج

گيرد و از تمهيوداتي   خوبي تبيين نشده و نظرات آنها مورد توجه قرار نمي

هاي اعضاي هيئت علمي براي صيانت هاي آزادانديشي، تشكلمانند کرسي

اي آنان و همچنين جلب مشارکت آنهوا در اداره اموور، بوه    از جايگاه حرفه

 .خوبي استفاده نشده است

 

 4الش راهبردهای چ

 هاي مربوط به وظايف و اختيارات اعضواي   نامه بازبيني مقررات و آيين

هواي   هيئت علمي و مشوخص کوردن شورح وظوايف آنهوا در حيطوه      

 ها و خدمات سالمت؛  آموزشي، پژوهشي، مراقبت

 هاي توجيهي بودو ورود اعضواي هيئوت علموي بوراي       برگزاري کارگاه

 مقررات؛توجيه کافي در خصوص شرح وظايف و قوانين و 

 ثر بر نگهداشت نيروي انساني، مانند ؤهاي اجتماعي م توجه به مولفه

حفظ حرمت، حمايت و عودالت سوازماني، مشوارکت در اداره اموور     

 دانشگاه؛

 هوا بوا اعضواي هيئوت      اي مديريت دانشوگاه  هاي دوره برگزاري مالقات

 علمي براي شنيدن نظرات آنان؛

 ها ر اداره دانشگاهتقويت جايگاه و اختيارات هيئت امنا، د. 

 

 1-1بند 

 انيو دانشجو تاداناس تيو ترب ميو تعل يابينظام انتخاب، ارزش يارتقا

 يها متناسب با ارزش يو دانشگاه يعلم يها يطو تحول در مح رانيو مد

 .يا و آداب حرفه يالق پزشكخا ،ياسالم

 

 13بند 

 هدفمنود،  صوورت  به پزشكي علوم آموزش نظام کيفي و کمي توسعه

 تربيوت  بوا  و عادالنوه  و پاسوخگو  نيازهاي جامعه، بر مبتني سالمت محور،

و  مهارت داراي و اي اسالمي حرفه اخالق به متعهد کارآمد، انساني نيروي

 .کشور مختلف مناطق نيازهاي با متناسب هاي شايستگي
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 بيانيه

 ، شماره دوم0410ابستان دوره ششم، ت نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /014

Statement 

The Importance of Providing, Empowering and Retaining Human Resources of Health 

System 
 
Abstract 
Human resource is one of the most important assets of the health system. One of the priorities of the health system is 

organizing supply, recruiting and retaining health workforce. Challenges and strategies to achieve these goals are 

presented in this statement. 
 
Keywords: Empowerment, Health Care Sector, Health Workforce 
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