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 09/01/0410 :پذيرش مقاله    22/19/0410 :دريافت مقاله

 

 دهيچک
اي که موجبب   گونه هاي ذهني و شناختي دانشجويان به هاي مختلف وابسته به علوم سالمت، به پرورش مهارت رشته هاي آموزشي در اغلب کوريكولوم

. نگر به آنها بدهد، توجه کافي مبذول نشده است نگي آنها شود و از طرفي يک ديد جامعهاي فردي، اجتماعي و فره جانبه توانايي رشد و پرورش همه

شبود، نتوانسبته ببه     اجرا مبي  هاي فعلي معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم که تحت عنوان فوق برنامه برنامه

اين  اندرکاران نظران و دست ش با استفاده از مرور متون علمي مرتبط و نیز مصاحبه با صاحببه اين جهت اين پژوه. تمامي از عهده اين مقصود برآيد

 .دست آمده در قالب يک خالصه سیاستي و پیشنهادهاي متعدد ارائه شده است هحیطه و دانشجويان انجام شد که نتايج ب
 

 آموزش پزشكي، برنامه آموزشي، دانشجويان، وضعیت آموزش :ها كليدواژه

 
 مقدمه

دهنبده   هاي دانشگاهي مرتبط با سالمت، نشان مروري بر کوريكولوم رشته

نويسان آموزشي بر عناوين آموزشبي ببوده اسبت کبه      تمرکز بیش از حد برنامه

در . انبد  طور مستقیم با دانش و مهارت مربوط به رشته خاص سروکار داشبته  به

اي کبه   و شناختي ببه گونبه  هاي ذهني  ها و توانايي ها به مهارت ريزي اين برنامه

گبذار داشبته   تأثیرفرد در زندگي شخصي خود و در اجتماع عملكبرد مبببت و   

هاي آموزشي از دروس تئوري و عملبي   انباشتگي برنامه. باشد توجه نشده است

متعدد نیز در عمل فرصت و فراغتي براي فراگیران و مسبئوالن آموزشبي آنهبا    

هباي فبردي،    ها و توانايي جانبه مهارت مهگذارد تا به رشد و پرورش ه باقي نمي

 .اجتماعي و فرهنگي فراگیران توجه کنند

هاي بالیني با توجه به حجم وظبايف،   هاي تكمیلي و بخش اين امر در دوره

هاي عملي و خستگي مزمن شغلي که در مطالعات نیز ببه آن اشباره    بار فعالیت

هباي   جانببه مهبارت   مهپرداختن به مسئله تربیت ه. ماند شده است مغفول مي

تواند با افزايش  هاي آکادمیک مي فردي و شناختي دانشجويان در دوره آموزش

پبذيري اجتمباعي، پیشبرفت تحصبیلي و در      کیفیت زندگي فردي، مسبئولیت 

ايبن امبر کبه از اهبداع متعبالي      (. 3-0)نهايت خودشكوفايي فرد همبراه باشبد  

هباي    ات موجود در قالب فعالیتها در سراسر دنیا است، بر اساس مطالع دانشگاه

اگرچبه ايبن   . فوق برنامه يا اکستراکوريكوالر ببه بهتبرين نحبو قاببل اجراسبت     

شبوند ببه صبورت واضب  ببر عملكبرد        ها به صورت فوق برنامه اجرا مي فعالیت

گذاري اجتماعي اثبر مبببت   تأثیراي در آينده، خودکارآمدي، کارآفريني و  حرفه

هباي مرببوط ببه     ئله به خصوص در حیطه رشتهاين مس(. 7-4)خواهند داشت 

سالمت به افزايش امید در شاغالن اين حرفه و همچنین بازيبابي اعتمباد ببین    

 . کند جامعه و شاغالن حرع سالمت کمک مي

هباي کارآمبد در زمینبه شناسبايي و      هدع اين مستند، ارائه سیاسبت 

ردي و هباي فب   جانببه مهبارت   در زمینه توسبعه همبه   مؤثرمعرفي اقدامات 

هباي   سیاسبت . هاي علوم پزشكي کشبور ببوده اسبت    شناختي در دانشگاه

هباي مشبابه در دنیبا، مصباحبه ببا       پیشنهادي براساس مرور متون فعالیت

هاي مختلف علوم پزشكي کشور در  نظران براساس تجربیات دانشگاه صاحب

هاي مختلف معاونت  هاي گذشته، مصاحبه با مسئوالن ادارات و بخش سال

گي دانشجويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و مرور اسناد فرهن

و  نقشه جامع مهندسي فرهنگي کشور: ها از جمله گذاري باالدستي سیاست

ها که از مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي  سند اسالمي شدن دانشگاه
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 السادات نیري و همكاران فاطمه

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /192

و همچنبین نیازسببنجي از ببیش از هببزار نفبر دانشببجوي    ( 9، 8)هسبتند  

 .طع پايه و تكمیلي تبیین شده استلف در مقاهاي مخت رشته

 

 تحليل وضع موجود

هاي اولیه در اين مسیر در جريان ادغام بهداشت، درمان و آموزش  گام

هايي کبه از سبوي    هاي بعد با برنامه طي سال. پزشكي برداشته شده است

معاونت دانشجويي فرهنگي وزارت و ساير نهادهاي مرتبط، طراحي و اجرا 

ببه عنبوان مببال    . تبري نیبز برداشبته شبد     هاي بیشتر و گسترده شد، گام

که به صورت سالیانه توسط وزارت « جشنواره قرآن و عترت»حاضر  درحال

شبود بزرگتبرين    رشته برگزار مي 11بهداشت درمان و آموزش پزشكي در 

 26اين جشنواره تباکنون ببراي   . رويداد قرآني نظام دانشگاهي کشور است

از . کننده داشته است نام هزار نفر ثبت 86و سال گذشته  دوره برگزار شده

تا  01هزار نفر براي شرکت در آن انتخاب شدند که در عمل  11آن میان 

نفر به عنوان  417درصد افراد نظام سالمت در آن شرکت داشتند و از  02

مبال ديگر انتشار دو مجله از طرع وزارت (. 01)رتبه هاي برتر تجلیل شد 

قبرآن و  »و « سبک زنبدگي »درمان و آموزش پزشكي با نام هاي بهداشت 

هباي قرآنبي و    مي باشد که بستر مناسبي براي چاپ نتايج پژوهش« طب

مببال مهبم ديگبر برگبزاري جشبنواره دانشبجويي       . انبد  ديني فراهم کرده

به طبور سراسبري توسبط معاونبت فرهنگبي      « سیمرغ»فرهنگي و هنري 

در اين . ل دوازده دوره آن برگزار شده استوزارت مربوطه است که تا به حا

هاي تئاتر فیلم ادبي هنرهباي تجسبمي و موسبیقي و زيبر      جشنواره رشته

هاي ذکر شده زمینه مهمي را براي  شاخه هاي متعدد در هر کدام از رشته

 06913در آخرين دوره اين جشنواره . رقابت دانشجويان فراهم آورده است

با . هاي گروهي شرکت داشتند احتساب رشتهنفر به صورت انفرادي بدون 

نبام ايبن    در سبامانه ثببت  نفبر   30111هاي گروهي بالغ بر  احتساب رشته

اثبر ببوده    38894جشنواره وارد شدند و کل آثار ارائه شده ببه جشبنواره   

نكته جالب توجه به مشارکت دانشجويان خارجي در ايبن جشبنواره   . است

پزشكي کشور در زمینه رشد و توسعه  هاي علوم که دانشگاه( 01)باشد مي

هبا و   هاي فردي و شناختي نیاز به ببازنگري در سیاسبت   جانبه مهارت همه

هباي دانبش و    هاي آموزشي در حیطبه  رغم توسعه برنامه به. مديريت دارند

هاي علوم پزشكي کشبور در   التحصیالن دانشگاه هاي تخصصي فارغ مهارت

گذاري اجتمباعي ببه صبورت    تأثیرزمینه خود شكوفايي، خود کارآمدي و 

هباي فبردي و    هباي اجتمباعي مهبارت    کارآفريني و يا مشارکت در حرکت

مندي از زندگي  اين امر به دلسردي کاهش رضايت. شناختي الزم را ندارند

اعتمادي بین حبرع مرببوط ببه سبالمت و جامعبه و       و همچنین ايجاد بي

 .زند تبعات ديگري از جمله مهاجرت نخبگان دامن مي

هباي گذشبتهو و    ها در سال هاي دانشگاه با توجه به پراکندگي فعالیت

توسبعه  »هاي اصلي خبود، تحبت عنبوان     اينكه آنها روي يكي از ماموريت

، به عنوان يک فرد و ببه عنبوان عیبوي از جامعبه     «جانبه دانشجويان همه

قع ها مغفول وا اند و اين بعد از ماموريت آن ايراني اسالمي، تمرکزي نداشته

هاي باالدستي در حوزه  اي از سیاست شده است، الزم است، ايجاد مجموعه

هباي وزارت بهداشبت،    هاي فوق برنامه دانشجويان، يكي از اولويت فعالیت

هايي  بیشتر فعالیت تأثیرتواند به  اين امر مي. درمان و آموزش پزشكي باشد

ها  ، دانشگاه«وزارت»هاي فرهنگي و دانشجويي در  ها، معاونت که طي سال

 . داده است کمک شاياني نمايد ها انجام مي و دانشكده

 

 راهبردهاي كالن

هاي فبردي و شبناختي فراگیبران ببا      جانبه مهارت در راستاي توسعه همه

هببدع افببزايش کیفیببت زنببدگي، مشببارکت اجتمبباعي، خودشببكوفايي و      

ي گبذاري اجتمباعي، پیشبنهادهاي زيبر ببرا     تأثیرخودکارآمدي، کبارآفريني و  

 :شود گذاري توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ارائه مي سیاست

 

 راهبردهاي مديريتي (الف

جانبه فراگیران را به عنبوان ماموريبت کلیبدي     ها توسعه همه دانشگاه .0

 .خود در نظر بگیرند

هاي درسي به عنبوان بسبتر اصبلي     هاي فوق برنامه خارج از برنامه فعالیت .2

هاي فردي و شناختي فراگیران با هدع افبزايش   تتوسعه همه جانبه مهار

کیفیببت زنببدگي، مشببارکت اجتمبباعي، خودشببكوفايي و خودکارآمببدي،  

 .گذاري اجتماعي مورد توجه ويژه قرار گیرندتأثیرکارآفريني و 

هاي فوق برنامه هر دانشبگاه در بباالترين سبطود مبديريتي      فعالیت .3

هبا ببر    ايبن برنامبه   تأثیربراساس میزان ( هیئت ريیسه، هیئت امنا)

توانببايي اجتمببباعي، خودشبببكوفايي و خودکارآمبببدي و افبببزايش  

هاي فردي به منظور بهبود کیفیت زندگي فبرد در آينبده    توانمندي

 . ريزي، ارزيابي و پايش شوند برنامه

هر واحد دانشگاهي، از جملبه دانشبگاه يبا دانشبكده در سبط        .4

خود، عالوه  کشور موظف شودو بنا به امكانات و مقدورات محلي

فعالیبت جديبد ببا     1تبا   3اندازي  هاي جاري براي راه بر برنامه

نبوي    هباي ذکبر شبده در ايبن پبیش      تمرکز بر يكي از حیطبه 

 .ريزي کند برنامه

دادها توسط  ها و و برون ها براساس اهداع، نوع فعالیت الزم است اين برنامه

هیت فبوق برنامبه   واحد هاي باالدست دانشگاه پايش و ارزيابي شوند تا ما

 .اين اقدامات از کیفیت و اثربخشي آنها نكاهد

 

 راهبردهاي فرايندي (ب

هباي کبالن دانشبگاه در     هاي فوق به صورت برنامبه  ريزي برنامه .0

هاي معمبول معاونبت    قالب اقدامات بین بخشي فراتر از فعالیت

گبذاري و   هبا سیاسبت   دانشجويي و فرهنگي توسط همه معاونت

 .اجرا شود
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 193/ريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينش ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

اي مختلف دانشگاه از جمله دفباتر دانشبجويان اسبتعدادهاي    ه بخش .2

هباي دانشبجويي،    هبا و کبانون   درخشان، دفاتر توسعه آموزش، تشكل

هاي قرآن و عتبرت،   ها، مراکز و کانون هاي آموزشي بیمارستان معاونت

در ايبن   مبؤثر همگي بايبد ببه صبورت    ... ها و شوراي فرهنگي دانشگاه

 .ريزي کنند زمینه برنامه

هاي فوق برنامه به منظبور توسبعه همبه     ريزي يكپارچه فعالیت برنامه .3

جانبه دانشجويان نیازمند اقدام عاجل و مبتني ببر شبواهد در سبط     

تشكیل کمیته تخصصي در ايبن سبطود   . ها است وزارتخانه و دانشگاه

 .تواند راهگشا باشد مي

كي هاي علوم پزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه .4

هباي بیبرون از    کشور در اين زمینه از بستر فكري و اجرايبي سبازمان  

هباي علمیبه، سبازمان     هالل احمر،شهرداري، حبوزه : ها مانند دانشگاه

 .استفاده کنند.... اي، وزارت ورزش و آموزش فني و حرفه

هاي ببا ايبن موضبوع بايبد      مشارکت دانشجويان و استادان در فعالیت .1

ها با اختصاص امتیازات مناسب جلب  شگاهتوسط معاونت آموزشي دان

 .و تقويت شود

هاي مناسبب ببراي دختبران و     در سطود مختلف مديريتي به فعالیت .6

 .بانوان تسهیالت ويژه اي تعلق گیرد

اي طراحي شبوند کبه در کنبار هبدع      گونه به  هاي فوق برنامه فعالیت .7

يان ببین  بین دانشجو مؤثراي که دارند ارتباط دوستانه و حمايتي  ويژه

 .ها و سطود مختلف را تقويت کنند ورودي

بهبود ارتباط دانشجو با استاداني که قابلیت ايفاي نقش راهنما  .8

و الگو را خارج از چارچوب ارائه دروس دارند مورد توجه قرار 

 .گیرد

امكان مواجهه زودرس دانشجويان با محیط واقعي کار تسهیل شده و  .9

 .به صورت هدفمند تقويت شود

هاي تحصیالت تكمیلي و تخصصبي ببه    ت واقعي و شرايط رشتهماهی .01

 . دانشجويان سال آخر شناسانده شود

هبباي مببردم نهبباد و  بسببتر الزم بببراي همكبباري و آشببنايي بببا ارگببان .00

 .هاي اجتماعي فراهم شود سازمان

هبباي غیررسببمي و جببذاب در بببدو ورود بببه    دانشببجويان در قالببب .02

ستان يا دانشگاه با تجربیبات  هاي جديد آموزشي از جمله بیمار محیط

 .ها آشنا شوند ديگران و شرايط واقعي اين محیط

 .المللي مورد توجه قرار گیرد تبادالت علمي و فرهنگي در سط  بین .03

خواني به عنوان يكي از ابزارهباي مهبم    تشويق و توسعه فرهنگ کتاب .04

 .هاي مختلف دانشگاه حمايت شود توسعه فردي توسط بخش

ريبزي جبذاب و مناسبب و جبوان پسبند در سبط         مهدرنهايت با برنا .01

ها، تقويت فیباي معنبوي و دينبي موجببات      ها و بیمارستان دانشكده

 .آوري دانشجويان فراهم شود افزايش امید و تاب

 راهبردهاي محتوايي (پ

هباي   ها بايد طیبف وسبیعي از حبوزه    هاي فوق برنامه دانشگاه فعالیت .0

هباي مرببوط ببه     ي، توانبايي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، روحي روانب 

المللي و همچنین مسئولیت پذيري اجتماعي  ها در جامعه بین فعالیت

 .را تقويت کنند

اي يا پژوهشي  هاي حرفه هاي تكمیلي مربوط به توانمندي آموزش .2

هباي تابسبتانه ارائبه     هاي جديد فوق برنامه مانند مدرسه در قالب

 .شود

و استفاده از فیاهاي مجازي  کار با رايانه :هاي عمومي شامل مهارت .3

 .مورد توجه قرار گیرد

هباي عملبي    ها و مسابقات به منظور تقويت مهبارت  برگزاري جشنواره .4

 .ريزي شود اي يا ملي برنامه مربوط به دانش تخصصي به صورت منطقه

هاي کار گروهي، مديريت تعارضبات و   هاي عملي مهارت آموزش .1

اي  رشبته  هباي ببین   هاي کوچبک در قالبب فعالیبت    کار در گروه

 .توسعه يابد

هباي   هاي کاربردي در زمینه موضوعات حقوقي و قانوني حرفه آموزش .6

 .مرتبط مبتني بر مسائل دنیاي واقعي تقويت شود

آداب و سنن ملي و مذهبي به عنوان بستر مناسبي ببراي تقويبت روحیبه     .7

 .نشاط، نوع دوستي و میهن دوستي مورد توجه قرار گیرند

دانشببجويان بببا تبباريخ، تمببدن، فرهنببگ، طبیعببت و  بببراي آشببنايي  .8

هاي جذاب از جمله  هاي علمي صنعتي کشور در قالب فعالیت پیشرفت

 .تري انجام شود ريزي گسترده بازديدها، برنامه

هبباي گروهببي در  ويببژه ورزش هبباي ورزشببي دانشببجويي بببه فعالیببت .9

ها و مراکز درماني مبورد توجبه    هاي مختلف دانشگاه و دانشكده بخش

 .بیشتري قرار گیرند

هباي موفبق و اسبتادان برجسبته و      بستر مناسب براي شناختن نمونه .01

 .اي و اخالقي فراهم شود معرفي الگوهاي حرفه

هباي شبناختي و علبوم     هاي آموزشي در زمینه مهبارت  برنامه .00

انسببباني از جملبببه تببباريخ، ادبیبببات، فلسبببفه، موسبببیقي و  

ات برگبزار  شناسي با رويكرد جذاب کردن ايبن موضبوع   جامعه

 .شود

هاي اقتصادي، اجتماعي و اطالعات سیاسي دانشجويان که ببه   مهارت .02

 .کند توسعه يابد آنها با محیط کار کمک مي مؤثرتعامل 

مهبارت کبارآفريني، مبديريت کسببب و کبار و ارتبباط ببا صببنعت در        .03

 .هاي مختلف آموزش دانشگاهي مورد توجه قرار گیرد بخش

ريبزي و   خشبم و اسبترس، برنامبه   هاي فردي شامل مبديريت   مهارت .04

 .مديريت بحران به صورت ويژه آموزش داده شوند

هاي ارتباطي در زمینه ارتباط با همكاران دوستان بیمباران در   مهارت .01

 .مشتريان تقويت و توسعه يابند
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Abstract 
Development of mental and cognitive skills of students affects their personal, social, and cultural abilities, as well as 

giving themcomprehensive views. On the other hand, it seems that this important subject has been neglected in most 

of the educational curricula. Moreover, the current cultural programs which are implemented by the Ministry of 

Health, Treatment, and Medical Education for students, doesnot fully meet this goal. Accordingly, the present study 

was conducted to review related evidence and interview experts to provide a policy summary and suggestions for 

improvement of mental and cognitive skills among health students. 
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