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 يتابعه دانشگاه علوم پزشك يواحدها يياجرا نيمسؤول نيازهاي آموزشي
  يو مقررات ادار نياصفهان از قوان

  
  *رضا يوسفي، سعيد ولي علي

  
 

  چكيده
هاست. از ملزومات اين پويايي آشنايي رؤسا و مديران   حركت مبتني بر ضابطه و قانون ضرورت پويايي و هماهنگي در سازمانمقدمه: 
 يها شبكه رانيها و مد دانشكده يرؤسا نيازهاي آموزشي يي اين ضوابط و قوانين است. اين پژوهش با هدف بررس با مجموعه ها سازمان

  و تهيه بسته آموزشي انجام شد. ي كاري ايشان  حوزه پزشكي اصفهان از قوانين و مقررات اداري مرتبط با علومبهداشت، درمان دانشگاه 
 رانها و مدي انجام گرفت. جامعه تحقيق اين پژوهش شامل رؤساي دانشكده 1391-92مقطعي در سال  ياين مطالعه توصيفها:  روش
هاي  ها و شبكه ها، بيمارستان دانشگاه، رؤسا و معاونين دانشكده رييسبهداشت، درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ( يها شبكه

ه روش سرشماري وارد مطالعه شدند. به منظور گردآوري اطالعات از كه ب، بهداشتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) بود
، آزمون تي هاي آماري توصيفي ها از آزمون استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ييايو پا ييرواپس ازتاييد ساخته  پرسشنامه محقق

  شد. استفاده تحليل واريانس مستقل و
 ياز ماده قانون يآگاه "بهمربوط نمره ترين ميانگين  بود. كم 5از  01/4±68/0نامه برابر كل پرسشنمره  و انحراف معيار ميانگيننتايج: 

و باالترين  44/3با ميانگين  " يعدالت ادار وانيدر قانون د يعدالت ادار وانيشعب د اي سمرتبط با عدم ارائه اسناد و مدارك به ريي
با  "كاركنان دولت  يبه تخلفات ادار يدگيدر ماده هشت قانون رس دهيردگ احصا ياز تخلفات ادار يآگاه "به مربوط نمره ميانگين

بهداشت، درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از مجموعه  يها شبكه رانيها و مد دانشكده يبود. نياز آموزشي رؤسا 01/4ميانگين 
 بستهتهيه  .ي نشان ندادمعناداريالت تفاوت برحسب جنس و سطح تحص نيازهاي آموزشي .بر آورد گرديدقوانين و مقررات در حد باال 

  اين پژوهش بود.نهايي محصول براي هرحوزه كاري  آموزشي ويژه

رسد پرداختن به آموزش قوانين و مقررات  ها به نظر مي مند و هماهنگ سازمان با توجه به ضرورت حركت قانون گيري: نتيجه
  . ضروري استمربوطه 

  
  يو مقررات ادار نيقوان ،يمديران، دانشگاه علوم پزشك، نياز آموزشيهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

 يدرمان - يو مسؤولين سيستم خدمات بهداشت رانيمد
                                                 

قيقات حآموزش پزشكي، مركز تسعيد ولي، كارشناس ارشد نويسنده مسؤول:  *
آموزش پزشكي، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي 

  saeid.vali@gmail.comاصفهان، اصفهان، ايران.
قيقات آموزش پزشكي، حعليرضا يوسفي (دانشيار)، گروه آموزش پزشكي، مركز تدكتر 

لوم پزشكي اصفهان، اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه ع
  )aryousefy@edc.mui.ac.irايران. (

  12/12/93 ، تاريخ پذيرش:21/9/93، تاريخ اصالحيه: 28/5/93 تاريخ دريافت مقاله:

 ،يده ،سازمانيزير برنامه رينظ تيريعام مد فيوظا
و  يهماهنگ زش،يانگ و يو كنترل، نوآور تيهدا

با  ديرا برعهده دارند. آنها عالوه بر اين با يبند بودجه
 ،يادار فيو وظا نيقوان يدر راستا حيصح تيريمد

افراد  يدرمان -  يبهداشت يو تقاضاها ازهاين يگو پاسخ
آنها  يارتقاي سالمت ايجامعه بوده و در نجات جان و 

كار آنها  تيو اهم تيموضوع بر حساس نيا و بكوشند
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افراد به  نيا شياعتقاد و گرا. در صورت ديافزا يم
 گاهيو جا تيبا توجه به موقع ،يريپذ و قانون ييگرا قانون

و مقررات  نيقوان يافراد به اجرا ريسا رشيآنها در پذ
رؤسا و  ازيخصوص ن ني) در ا1(شوند يمؤثر واقع م

و مقررات اداري  نيها به اطالع از قوان دستگاه رانيمد
 نديفرآ يو ضرور ياساس يها از مؤلفه يكيمرتبط، 
. با شود  يآموزش آنان در نظر گرفته م يبرا يزير برنامه

طور كه  نمؤلفه مهم، آ نيكه به ا رسد  يحال به نظر م نيا
 راني) و اكثر تخلفات مد1توجه نشده است( ديبا

از  يناش نيقوان تيعدم رعا ليبه دل يياجرا يها دستگاه
ه آموزش ). درحالي ك2است( نيقوان نياز ا يناآگاه

). 1در آگاهي اين افراد داشته باشد( ييتواند نقش بسزا مي
 ديو متحول بهداشت و درمان با زنده ا،يپو تينظر به ماه

هماهنگ و  راتييبخش بتوانند خود را با تغ نيا رانيمد
آموزش و پرورش  يها همگام سازند. توسعه روش

 يده و بهره رانيمد يآگاه شيدر افزا يگام رانيمد
  ).3است( يدرمان - يخدمات بهداشت يها نسازما
رفتار  وهياست كه ش ييها ديو نبا ها ديمجموعه با قانون
و سبب ايجاد  كند يتعيين م ياجتماع يرا در زندگ يآدم

 ي). حقوق ادار3گردد( امنيت و آرامش در جامعه مي
 ياست كه بر حقوق ادار يقواعد و مقررات ي كننده نييتب

و  نياز قوان يا به مجموعه گريد نايفرما ست و به ب حكم
كه بر  شود ياطالق م ياز حقوق خصوص زيمتما تمقررا

حاكم و ناظر  ،يادار يها اَعمال و افراد موجود در دستگاه
  ).4(كند يم مياست و روابط آنها با مردم را تنظ

به  رانيمد ژهيبو يمنابع انسان يامروزه آموزش و بهساز
 هيبه سرما يابيدست يصلا يها ياز استراتژ يكيعنوان 
. ديآ يبه شمار م رييتغ طيمثبت با شرا يو سازگار يانسان
و تحوالت با  رييها متناسب با تغ سازمان رانيمد

كه به منظور  شوند يروبرو م يا تازه طيو شرا ها تيموقع
 يها و تخصص ديبه اطالعات جد ازيبا آن ن يهماهنگ

 رانيمد يا حرفهدانش  يساز يغن نيدارند. بنابرا يا ژهيو
 هيو بر پا حيامر تنها با آموزش صح نيضرورت دارد و ا

  ).3(ابدي يتحقق م يواقع يازهاين
رؤسا و مديران با  بررسي نيازهاي آموزشي ضرورت

 بابوده و يتوجه به موارد مذكور، يك اصل مسلم و قطع
 تيجهل به قانون رافع مسؤول«موضوع كه  نياذعان به ا

  .شدانجام  قاين تحقي ،)5(»ستين
گرايي، استقرار توسعه  بازرسي كل كشور قانون سازمان
هاي الكترونيكي، شفافيت، نظارت و كنترل داخلي،  سامانه
  گويي، انضباط اداري و مالي، آموزش، شايسته پاسخ

گانه  هاي نه ساالري و الگوي مصرف را از شاخص
  ).6كرده است( فيگيري سالمت نظام اداري تعر اندازه

هاي علوم  جايگاه مديران در دانشگاه نظر گرفتن در با
هاي بهداشتي درماني و همچنين  پزشكي و در سيستم

نقش مقررات و قوانين اداري براي مديران و با توجه به 
هاي بررسي نيازي  اي در زمينه اين كه تاكنون مطالعه

مديران از اين قوانين در دانشگاه علوم پزشكي  آموزشي
حاضر با هدف  ي العهمط ده است.انجام نشاصفهان 

 يياجرا نيمسؤول و مديران بررسي نيازهاي آموزشي
 نياصفهان از قوان يتابعه دانشگاه علوم پزشك يواحدها

ي آموزشي در  و تدوين يك بسته مرتبط يو مقررات ادار
جهت آشنايي مديران با مجموعه قوانين و مقررات اداري 

واحدهاي تابعه، ستاد انجام شد. در اين مطالعه منظور از 
بهداشت و درمان و  يها ها، شبكه دانشگاه، دانشكده

  است.  انشگاهد يها مارستانيب
  

  ها روش
-92مقطعي بود كه در سال  –اين مطالعه از نوع توصيفي 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام گرفت.  در 1391
ها و  بيمارستان ،ها شامل كليه دانشكده هشمحيط پژو

  بهداشتي درماني تحت پوشش بود.هاي  شبكه
دانشگاه،  سييرؤسا و مسؤولين دانشگاه (ر تعداد
نفر،  38دانشگاه)  يستاد يواحدها نيو مسؤول نيمعاون

هاي وابسته به دانشگاه  مورد، بيمارستان 7ها  دانشكده
هاي بهداشتي،  شبكه رانيمورد و مد 12علوم پزشكي 



  پزشكي اصفهان از قوانين و مقررات اداري علومدانشگاه  يرؤسا نيازهاي آموزشي  و همكارعليرضا يوسفي
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ند. در مجموع مورد بود 19درماني دانشگاه علوم پزشكي 
و  رييسع شد. معيار ورود به مطالعه يپرسشنامه توز 76

هاي وابسته  هاي دانشگاه و بيمارستان مسؤول دانشكده
بود و معيار خروج عدم تمايل حضور هر كدام از اين 

  مسؤولين در مطالعه بود.
سؤالي بود  20ساخته  ابزار گردآوري پرسشنامه محقق
بخش اول مربوط به  ؛كه از دو بخش تشكيل شده بود

كنندگان شامل جنس، سطح  اطالعات دموگرافيك شركت
 20بخش دوم شامل تحصيالت و عنوان مسؤوليت بود. 

كليه رؤسا و مسؤولين  يآگاه زانيسوال بود كه م
بهداشت و  يها ها و شبكه ها، بيمارستان دانشگاه، دانشكده

درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را نسبت به مجموعه 
قوانين اداري مورد نياز آنها در پست محوله بررسي 

 :بود 5تا  1اي از  كرد. مقياس پرسشنامه پنج درجه مي
) و نيازي 2)، خيلي زياد(3)، كم(4)، زياد(5خيلي زياد(

  .)1ندارم(
ي  با استفاده از نظرات كارشناسان در زمينه پرسشنامه

توسط  محتوايي آن مديريت آموزشي تدوين شد و روايي
مورد تأييد  نظران در اين زمينه بررسي و نفر از صاحب 5

قرار گرفت. پايايي پرسشنامه از طريق سنجش همساني 
ي ضريب آلفاي كرونباخ برآورد  دروني به روش محاسبه

  بود. 94/0شد كه ميزان آن 
از نهايي شدن پرسشنامه و انجام مكاتبات رسمي  پس

راجعه دانشگاه پژوهشگر م رييسبراي اخذ مجوز از 
نمود و پس از ارائه توضيحات الزم  به مديران حضوري

شد. آنان  ها تحويل به كليه مديران و رؤسا پرسشنامه
از  در برخي مواردو  يها حضور پرسشنامه يآور جمع

  .ديپست انجام گرد قيطر
و با  SPSS-16افزار  به دست آمده در نرم هاي داده

) و آمار درصداستفاده از آمار توصيفي( فراواني و 
تجزيه و  )تحليل واريانس تي مستقل و آزمون(استنباطي 
  تحليل شد.

  
  نتايج

ها  شد. همه پرسشنامه عيپرسشنامه توز 76در مجموع 
. )%100دهي  درصد پاسخ( برگشت داده شد

%) مرد و 6/76نفر ( 59كنندگان در اين مطالعه،  شركت
بيشتر واحدهاي زن بودند از نظر تحصيالت،  نيريسا
  .داشتند يتخصص و اي دكتراي حرفهوهش پژ

 .بود 5از  01/4±68/0 كل پرسشنامه برابرنمره ميانگين 
 بهمديران  نيازآموزشيي  و انحراف معيار نمره ميانگين

قوانين و مقررات اداري مرتبط به تفكيك سواالت آگاهي از
  ارائه شده است. 1پرسشنامه در جدول 

نياز ين ميانگين نمره هاي اين جدول باالتر اساس يافته بر
احصا  ياز تخلفات ادار يآگاه"مربوط به آموزشي 

 يبه تخلفات ادار يدگيقانون رس» 8«در ماده  دهيگرد
مرتبط با  ياز ماده قانون يآگاه"و "كاركنان دولت

 راديا ط،يدر اثر اهمال و تفر ياموال و وجوه دولت عييتض«
سؤاالت پايين ترين مربوط به  "»يدولت لخسارت به اموا

  .بود 18و  1،2،9،10
و در  73/3±78/0ي زنان  و انحراف معيار نمره ميانگين
. بر اساس آزمون تي مستقل اين بود 63/3±37/0مردان 

  ).t= 30/4و  p=66/0تفاوت معنادار نبود. (
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  مديران از مواد قانوني نياز آموزشيميانگين و انحراف معيار: 1 جدول

يف
  ميانگين و  ون مرتبطعنوان جرم، تخلف و قانرد

  انحراف معيار
  50/3±91/0  در قانون مجازات اسالمي و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري»ارتشاء«مواد قانوني مرتبط با  1
سيدگي به تخلفات ، در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري و قانون ر»اختالس«مواد قانوني مرتبط با  2

  50/3±91/0  اداري كاركنان دولت

  86/3±87/0  در قانون مجازات اسالمي »تصرف غيرقانوني و استفاده غير مجاز در وجوه و اموال دولتي«ماده قانوني مرتبط با  3
در قانون مجازات » لتيتضييع اموال و وجوه دولتي در اثر اهمال و تفريط، ايراد خسارت به اموال دو«ماده قانوني مرتبط با  4

  90/3±78/0  اسالمي و قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت 

هاي علوم  در قانون مجازات اسالمي و آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه»هزينه غير قانوني اعتبارات«مواد قانوني مرتبط با  5
  80/3±86/0  پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني

هاي علوم  در قانون مجازات اسالمي و آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه»هزينه زايد بر اعتبار مصوب«ي مرتبط با مواد قانون 6
  63/3±93/0  پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني

دولت و در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي »واگذاري خدمات بهداشتي و درماني به بخش غير دولتي«مواد قانوني مرتبط با  7
  81/3±93/0  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه

  80/3±78/0 در قانون مجازات اسالمي»افشاي اسرار حرفه اي«ماده قانوني مرتبط با  8
هاي دولتي و قانون  از اتومبيل در اليحه قانوني نحوه استفاده»استفاده غير مجاز از خودروي دولتي«مواد قانوني مرتبط با  9

  51/3±91/0  مجازات اسالمي

در قانون مجازات اسالمي و قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش »هاي غير ضروري و تجمل گراييهزينه«مواد قانوني مرتبط با  10
  51/3±91/0 هاي غير ضروري و جلوگيري از تجمل گراييهزينه

در اليحه قانوني منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلس و »كاركنان دولت در معامالت دولتيمداخله«ماده قانوني مرتبط با  11
  55/3±91/0  كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري

  60/3±94/0 در قانون مجازات اسالمي»تحصيل منفعت در معامالت دولتي«ماده قانوني مرتبط با  12
در قانون مجازات اسالمي و قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان »گهداري مدارك دولتياهمال در حفظ و ن«مواد مرتبط با  13

  69/3±76/0  دولت

در قانون تشكيل سازمان بازرسي » عدم اجراي درخواست سازمان بازرسي كل كشور بر تعليق كارمند«مواد قانوني مرتبط با  14
  61/3±96/0  كل كشور و قانون مجازات اسالمي

در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و قانون »عدم اجراي پيشنهادات سازمان بازرسي كل كشور«د قانوني مرتبط با موا 15
  36/3±87/0  مجازات اسالمي

در قانون » امتناع از ارايه اسناد، اطالعات و مدارك مورد لزوم به بازرسان سازمان بازرسي كل كشور«ماده قانوني مرتبط با  16
  60/3±83/0  ازمان بازرسي كل كشورتشكيل س

هاي عمومي  در آيين دادرسي دادگاه» جلوگيري از اجراي قوانين و احكام و دستورات مقامات قضايي«مواد قانوني مرتبط با  17
  60/3±88/0  انقالب در امور كيفري و قانون مجازات اسالمي

  44/3±86/0  در قانون ديوان عدالت اداري»يا شعب ديوان عدالت ادرايعدم ارايه اسناد و مدارك به رييس«ماده قانوني مرتبط با  18
در قانون ديوان عدالت » استنكاف از راي صادره از ديوان عدالت اداري و هيات عمومي ديوان عدالت ادراي«ماده قانوني مرتبط با  19

  60/3±92/0  اداري

  02/4±82/0  تخلفات اداري كاركنان دولتقانون رسيدگي به»8«تخلفات اداري احصا گرديده در ماده 20
  

ميانگين و انحراف معيار نمرات آگاهي مديران به تفكيك 
ارائه شده است. بر اساس  2ي  تحصيالت در جدول شماره

هاي  ي آگاهي در رده آزمون تحليل واريانس تفاوت نمره
  .)F 06/1= P=38/0مختلف تحصيلي معنادار نبود (
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آزمون تحليل واريانس براي مقايسه ميزان آگاهي بر  :2جدول 

  حسب ميزان تحصيالت
 p f انحراف معياروميانگين تحصيالت

 31/3±62/0 زير ليسانس

38/0 06/1 

 64/3±58/0 ليسانس
 45/3±46/0 فوق ليسانس
 81/3±63/0  ايدكتراي حرفه
 Ph.D  70/0±15/3تخصص و

   15/3±60/0 كل

  
  بحث

  هاي آموزشينياز يبررس يحاضر با هدف اصل قيقتح 
تابعه وابسته به دانشگاه علوم  يواحدها رانيرؤسا و مد 

به روش  يو مقررات ادار نيپزشكي اصفهان از قوان
 يرؤسا هاي آموزشينياز. ديانجام گرد مقطعي توصيفي
بهداشت، درمان وابسته  يها شبكه رانيها و مد دانشكده

مذكور در حد  نهيشكي اصفهان در زمبه دانشگاه علوم پز
است  تيموضوع از آنجا حائز اهم ني. ابر آورد گرديدباال 

 ي دهنده نيازمند قانون است و قانون، نظم يكه نظم ادار
كند و  باشد و آن را پشتيباني و تضمين مي مي يامور ادار

براي نيل به اهداف ايجاد و  ها دستگاهتنها ابزار منطقي 
آموزش  قيموضوع از طر نياست كه ا يارتأمين نظام اد

  . رسد يبه منصه ظهور م
كارگزاران  يقانون يها يو باال بردن سطح آگاه آموزش

قلمداد  يسالمت نظام ادار يو اساس ارتقا هيبه عنوان پا
سطح  نيب يمثبت و معنادار يو همواره همبستگ گردد يم

 با يياجرا يها دستگاه ييارائه شده و آشنا يها آموزش
و جرائم در دستگاه وجود  يو كاهش تخلفات ادار نيقوان

  دارد.
در اداره امور هر  فيوظا نيتر دهيچياز پ يكي آموزش

است. در  يانسان يروين تيريدر مد ژهيسازمان و به و
هر  يها اقدامات و برنامه نيتر آموزش از مهم قتيحق

نظام  كننده ليتكم يسازمان بوده و نظام آموزش
 يروين يكه باعث توانمند رود يشمار م به ياستخدام

. كند يم نيرا تضم يآت يها تيقموجود شده و موف يانسان
 رتيو بص نشيباعث ب يانسان يروين يآموزش و بهساز

 تر شييو مهارت  ييدانش و معرفت باالتر و توانا تر، قيعم
 ياجرا يبرا يياجرا يها كاركنان شاغل در دستگاه

 يها به هدف ليموجب ن هجيمحول شده و در نت فيوظا
در  تر شيببهتر و  يو ثمربخش ييبا كارآ يسازمان
و ارتقاء سالمت  يياجرا يها دستگاه يور بهره يراستا

  خواهد شد. ينظام ادار
هم  يياجرا يها كاركنان دستگاه ينظام آموزش يهمگام 

برنامه جامع  نيرو به رشد و تدو يازهايراستا با ن
 ت،ياستمرار و جامع يعنيهم، دو اصل م يآموزش بر مبنا

  است. دهيبخش يتر شيب يو مفهوم آموزش را غنا يمعن
 يتيخوب، نارضا آموزشهاي آموزشي و توجه به نياز

كاهش داده و  اديرا به مقدار ز يو دوباره كار يشغل
خود كار كنند.  تيكه با تمام ظرف دهد يم ياريكاركنان را 

مگر آنكه تمام  دابني يتحقق نم يمهم يها هدف نيچن كي
ن ) به كنااركتا  يياجرا ريسلسله مراتب سازمان (از مد

گرفت  جهينت توان يم نيآموزش آگاه باشند. بنابرا تياهم
، دارد يور بر بهره ياديز ريكه تاث ياز عوامل يكيكه؛ 

 »يانسان يرويآموزش ني آموزشي وهاتوجه به نياز«
  است. 

ائف رؤسا و و مقررات مرتبط با وظ نيقوان آموزش
و خدمات  يوابسته به دانشگاه علوم پزشك رانيمد

 رگذاريو تاث ياز موضوعات اساس يكي يدرمان ،يبهداشت
  امور است.  حيدر نحوه انجام صح

گذار و  كه مدنظر قانون ياز قواعد يكيعلم حقوق  در
جهل به قانون رافع "قرار گرفته قاعده  ييقضا ستميس

 ياز آن به عنوان جهل حكماست، كه  "باشد ينم تيمسؤول
قاعده از قواعد عام بوده و اطالق  نيا ).7(كنند يم اديهم 

و مقررات وضع شده توسط مقامات  نيبه همه قوان
 نياو وضع مقررات دارد. يگذار قانون يدار برا تيصالح

 گاهيجا زين يتيو حاكم يدولت يها قاعده در دستگاه
 يوقو چه حق يقيداشته و به اشخاص چه حق يخاص



  عليرضايوسفي و همكار پزشكي اصفهان از قوانين و مقررات اداري علومدانشگاه  يرؤسا ازهاي آموزشيني
 

 http://ijme. mui. ac. ir )25(15: 1394/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  186

  .ابدي يم يتسر
كردن خود از  يمبر يبرا رانيكه مد يموارد از

 ريجهل به تفس كنند، يو مجازات به آن استناد م تيمسؤول
است كه با استناد  يدر حال ني؛ اباشد يو مقررات م نيقوان

ما  ييحاكم بر نظام قضا هيدانان و رو اكثر حقوق هيبه نظر
ه قانون شناخته در حكم جهل ب زيقانون ن ريجهل به تفس

در  باشد؛ ياشخاص نم تيشده است و رافع مسؤول
مجموعه  كيكه به عنوان مسؤول  رانيكه مد يصورت

و مقررات  نياز قوان يعلم و اطالع كاف ديبا باشند، يم
خود داشته باشند.  تيريو مجموعه تحت مد يكار طهيح

 مباحثموجود در  يو آشفتگ يپراكندگ گرياز طرف د
و كاركنان  رانيافعال مد يبرخ يانگار مربوط به جرم

اشتغال  زيو مقررات و ن نيلحاظ كثرت قوانه ب يادار
عمالً موجبات عدم علم و اطالع و اشراف  ران،يفراوان مد

). لذا 7مجرمانه فراهم ساخته است( نيآنان را به عناو
و كاركنان به جرائم و تخلفات  رانيآشنا ساختن مد

 ريو غ ياعم از مال ييو اجرا يادار يمربوط به حوزه كار
حدود و ثغور ارتكاب جرم و  ميضمن ترس تواند يم يمال

و كاهش آمار جرائم و تخلفات  يتخلف، موجب بازدارندگ
  آنها گردد.  يدر حوزه كار

گذار  استنباط نمود كه قانون گونه نيا توان يم جهينت در
و مقررات پس از مدت  نيقوان ياصل را بر اطالع از تمام

و چه  يقياشخاص چه حق يشده دانسته و تمام نييعت
آنها و جهل را  يو اجرا تيرا ملزم دانسته به رعا يحقوق

چرا كه اگر  ،است رفتهيعنوان نپذ چيبه ه نينسبت به قوان

 ياز اجرا نيبا استناد به جهل به قوان يهر كس باشدبنا 
خواهد  جامعه بر هم يورزد نظم عموم يآنها خوددار
و هرج و مرج  يعدالت يب جاديسبب ا يعبارت خورد و به

و  دهيفا يب زين نيقوان بيخواهد شد و تصو ياجتماع
  .باشد يم هودهيب يكار

با توجه به امكانات،  رانياست كه مد يدر حال نيا
 تيريكه در قبال دستگاه تحت مد يتيو مسؤول اراتياخت

داشته  نينسبت به قوان يتر اشراف كامل ديخود دارند با
برخوردار باشند و با توجه به  نيقوان رياز قدرت تفسو 

 يقانون مجازات اسالم 3و ماده  يقانون مدن 2ماده 
و جهل  نيدر مورد جهل به قوان رانياز مد يعذر گونه چيه

  ).8(ستين رفتهيپذ نيقوان ريبه تفس
  

  گيري نتيجه
ها،  دانشكده يآموزشي رؤسا هاينتايج نشان داد كه نياز

دانشگاه علوم پزشكي  يها شبكه رانيو مد ها مارستانيب
 مقررات در حد باالمجموعه قوانين و  در زمينهاصفهان 

اي با ميزان نياز  جنسيت و سطح تحصيالت رابطه و است
  ايشان ندارد.

مند و هماهنگ  توجه به ضرورت حركت قانون با
هاي آموزش مداوم  رسد در برنامه ها به نظر مي سازمان

رداختن به آموزش قوانين و مقررات كاركنان ضرورت پ
در  آموزشي ويژه بستهمربوطه كامالً وجود دارد. تهيه 

  ين پژوهش بود.ا محصول كاري براي هرحوزهاين زمينه، 

  
  عبمنا

1. Fathi vajargah K. [Niyazsanjiy dar barnamehriziye amouzeshi va darsi (Raveshha va fonoon)]. Tehran: 
Entesharate Aeezh; 2006. [Persian] 

2. Shiraz B, Shamim MS, Shamim MS, Ahmed A. Medical ethics in surgical wards: knowledge, attitude and 
practice of surgical team members in karach. Indian J Med Ethice. 2005; 2(3): 94-96. 

3. Alaghband A. [Modiriyate Omomi]. Tehran: Ravan; 2008. [Persian] 
4. Mobaraki H, Hatami Z, Moradzadeh K, Gholizadeh R. [Ashnaeei ba dastourolamalha va aeeinnamehaye 

ekhtesasiye daneshgahhaye oloume pezeshki (vije doure amouzeshiye tojihiye badve khedmat)]. 1sted. 
iviye; 2013. [Persian] 

5. Najaf Abadi M. [Niyazsanjie amouzeshiye modirane miyaniye sherkate sahamiye zob ahaneesfahan]. 
[Persian] [cited 2015 June 24] available from: https://www.esfahansteel.com/download.php? 



  پزشكي اصفهان از قوانين و مقررات اداري علومدانشگاه  يرؤسا نيازهاي آموزشي  و همكارعليرضا يوسفي
  
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 187/  )24( 15: 1394مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

6. Rozbehi M, Ahmadi G. [Needs Analysis Based on Evaluation of High School Principals and Board of 
Education Staffs Familiarity with IT in Isfahan During the Academic Year of 2004 – 2005]. A Quarterly 
Journal Of Science and Research. 2006; 1(10 and 11): 67-80. [Persian] 

7. Emami S. [Sharhe ghanoone madani]. 21sted, Eslamiye; 2010. [Persian] 
8. Shah Heydari Pour MA, Tahsildoost F. [Ghanoon mojazate eslami va nazariyehaye mashveratiye edareh 

kole hoghoghiye ghoveh ghazaeeieh(Be enzemame araye vahdat romoumi divane aliye keshvar, 
aeeinnameh, aastorolamal va bakhnamehye marboot]. Rooznameh rasmiye keshvar. 2015. [Persian] 



 

188  /)25(15: 2015  Iranian Journal of Medical Education http://ijme. mui. ac. ir  

Educational Needs of Executive Managers in Subsidiaries of Isfahan 
University of Medical Sciences regarding Administrative Rules and 

Regulation 
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Abstract 
 
Introduction: Rule-based and discipline-oriented action is essential for dynamism and coordination of 
organizations. To achieve this, managers need to be familiar with organizational rules and regulations. This 
study aimed to assess the educational needs regarding administrative rules and regulations among faculty 
deans and healthcare network managers of Isfahan University of Medical Sciences and to provide an 
educational package accordingly. 
Methods: This cross-sectional, descriptive study was performed in 2012. The study population consisted of 
faculty deans and healthcare network managers of Isfahan University of Medical Sciences (dean of 
university, heads and deputies of faculties, hospitals, and health networks) who were selected by census 
method. Data collection tool was a valid and reliable researcher-made questionnaire. Data were analyzed 
using descriptive statistics, independent t-test and ANOVA. 
Results: The mean and standard deviation score of the whole questionnaire was 4.01 out of 5. The lowest 
mean score (3.44) was related to “knowledge of an article in the Act of Administrative Justice related to 
failure to offer documents to President of the Court of Administrative Justice or the branches of the Court” 
and the highest mean score (4.01) was related to “knowledge of administrative violations recognized in the 
article 8 of Administrative Violations Code of State Staff”. Findings showed that educational needs of faculty 
deans and healthcare network managers were highly critical in terms of the rules and regulations. No 
significant difference was found in terms of gender and education. The final outcome of the present research 
was separate educational packages for each area of expertise. 
Conclusion: Given the necessity of coordinated and rule-governed organizational initiations, embedding 
relevant rules and regulations in educational programs seems essential. 
 
Keywords: Educational needs, managers, university of medical sciences, administrative rules and 
regulations. 
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