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شده است. داليل متعددي براي حركت  ليدانشگاهي تبدي شدن به يكي از مباحث مهم در محافل المللبيني اخير هادر سال
توان به موارد زير اشاره كرد: بهبود كيفيت، مي از جمله آنها سازي برنامه آموزشي ذكر شده است كهيالمللبينبه سوي 

 -گي ي راهبردي، توليد درآمد و تجارت اقتصادي، رشد و توسعه فرهنهامنابع انساني، انعقاد پيماني هرشد و توسع
توان گفت كه داليل مي پژوهش و دانش. در مجموعي هاجتماعي و فهم متقابل، ايجاد روابط راهبردي و رشد و توسع

ي آموزشي را منجر هاسازي برنامهيالمللبينفرهنگي و علمي لزوم حركت به سمت  -سياسي، اقتصادي، اجتماعي
  ).1اند(شده
). در اين 3تا1را انجام دادند( يي اقدامات متعددالمللبيني علمي هابرنامه يبراي ارتقا هاكشورهاي مختلف، دولت در

كشور، سند طرح تحول در  يهمانند نقشه جامع علم يتوسعه آموزش پزشك يبرا يزمينه در كشور ما اسناد باال دست
مطرح شده  هاگاهدانش يبرا يو راهبرد اصل استيس كي عنواننظام سالمت، حضور آموزش در سطح منطقه و جهان به 

به گسترش  يدر حوزه آموزش نگاه يالمللبينتعامالت  جاديبا هدف ا رجنديب يراستا دانشگاه علوم پزشك نياست؛ در ا
و  يالخصوص كشور افغانستان نمود. استان خراسان جنوبيو عل هيهمسا يكشورها ژهيآموزش در سطح منطقه به و

متخصص در حوزه  ديبا توجه به هم مرز بودن با كشور افغانستان و دارا بودن اسات رجنديب يعلوم پزشك انشگاهد
 يعلم ييو هم افزا يشبكه همكار جاديامر مهم را دارد. لذا ا نيكردن ا ياتيعمل يبرا طيشرا نيبهتر ،يآموزش علوم پزشك

  گرفت:صورت  زيربا اهداف  يپزشكتوسعه آموزش  يو افغانستان برا رانيا نيب يو آموزش
  در بخش آموزش يالمللبينارتباطات  يبرا يبسترساز -

                                                 
 قاتيمركز تحق ،يآموزش پزشك يتخصص يدكترا ي. دانشجورانيا رجند،يب رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما ي) دانشكده پرستاري(مرب يزهرا آموزشمسؤول: نويسنده  *
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 ي)؛ دكتر كاظم قائمamouzeshiahmad@gmail.com( .رانيا رجند،يب رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك گروه جراحي،  گروه)، اري(دانش ياحمد آموزش دكتر
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  خارج از كشور يهاتياز ظرف گيريبهره -
  داخل كشور يهادانشگاه يليتحص تيفيك شيافزا -
  يقاتيو تحق يكردن مراكز آموزش يالمللبين -
  داخل و خارج از كشور يهادانشگاه يو آموزش يعلم ييافزاهم -
  قطب) يهادانشگاه گريمدعو در د دياستفاده از اساتچرخش مغزها(  -
  

  تجربه شرح
اقدام  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك ،سازييالمللبينو بسته  يپزشكعلوم آموزش  يبرنامه طرح تحول و نوآور براساس
با مسافرت به  1393ماه  يدانشگاه در د يراستا معاون آموزش نيافغانستان نمود. در ا يبرنامه راهبرد نيبه تدو

 ريكابل اقدام نمود كه با تقد يهادانشگاه انيو دانشجو دياسات يسل برا يدوره آموزش يافغانستان نسبت به برگزار
 يهامحترم دانشكده يرؤسابا حضور اي سفر در جلسه نيكشور افغانستان همراه بود. در ا يبهدار ريمعاون وز

 يكابل و دانشگاه علوم پزشك يهادانشگاه نيب يشبكه همكار كي جاديا يسنگ بناافغانستان  يهادانشگاهو  يپزشك
از  1393در اسفند ماه  رجنديدفتر وزارت امور خارجه در ب يو با هماهنگ نديفرا ني. بدنبال شروع اديگرد يراحط رجنديب

 يرؤسااز  رجنديب يدر دانشگاه علوم پزشك شانيدعوت به عمل آمد كه با حضور ا رانيكشور افغانستان در ا ريسف
افغانستان  يهادانشگاه يرؤساو  ديبا اسات نيآنال ورتجلسه به ص نيدعوت به عمل آمد؛ در ا زين رجنديب يهادانشگاه

 يكابل و دانشگاه علوم پزشك يهادانشگاه نيب يسازاقدام منجر به اعتماد ني. شروع اديگرد جاديا يميارتباط مستق زين
افغانستان گزارش  يو وزارت بهدار يافغانستان به وزارت آموزش عال ريجلسه سف ني. پس از اديگرد رجنديب

كشور افغانستان به  يآموزش يازهايافغانستان ن يبهدار ريمنطقه را ارسال نمود؛ به دنبال آن از طرف وز يهاينمندتوا
  .ديال گردارس رجنديب يبه دانشگاه علوم پزشك زيوزارت امور خارجه و ن

 يبرا فيبسته را به عنوان تكل نيدر ا تيكه فعال يپزشك علوم آموزش يبر اساس برنامه طرح تحول و نوآور نياز ا بعد
آموزش مشخص نموده  سازييو جهان يدر جهت توسعه آموزش پزشك هادانشگاه ازيو ن يعلوم پزشك يهادانشگاه

نمود. جلسات  يدانشگاه در حوزه معاونت آموزش المللبين يشورا لياقدام به تشك رجنديب ياست؛ دانشگاه علوم پزشك
 يآموزش علوم پزشك يدر طرح تحول و نو آور سازييالمللبيندانشگاه بر اساس بسته  سازييالمللبينمتعدد كارگروه 
 ليبا كشور افغانستان تشك يدر منطقه از جمله همكار يالمللبين يهايهمكار يموجود برا يهاليپتانس يكشور و بررس

 نيو همچنشد  يدانشگاه در رابطه با كشور افغانستان طراح يآموزش معاونتالملل بينواحد  ي. پروژه برنامه راهبرددش
دانشگاه  تيسادر وب يالمللبينكشور افغانستان صفحه  يعلوم پزشك يهادانشگاهبا  ينترنتيجهت ارتباط ا

ISCC.bums.ac.ir شد. ياندازراه  
با  يارتباط مجاز نياول يمطهر ديشه يجشنواره آموزش يو همزمان با برگزار 1394ماه  بهشتيدر ارد يمرحله بعد در

دو كشور در حوزه معاونت آموزش وزارت  يآموزش پزشك يهاكولوميكور يكابل با عنوان بررس يهادانشگاه دياسات
 ني. اديبرگزار گرد قهيدق 30وزارت به مدت  يآموزش اونتمع مللالبينبهداشت و درمان و با حضور مشاور محترم امور 

 نيباال برد. اول اريرا بس رجنديب يافغانستان و ارتباط با دانشگاه علوم پزشك يهادانشگاه نيارتباط حس اعتماد متقابل ب
 امهبرن نيمغز و اعصاب گذاشته شد. گر چه ا يدرس جراح يبه صورت آموزش از راه دور برا يجلسه آموزش

افغانستان هم  يرشته جراح انيجراحان و دانشجو يجلسه آموزش نياما در ا ديگرد يكارورزان طراح يبرا يآموزش
  حضور داشتند.

. در ديافغانستان مطرح گرد يعلوم پزشك يهامحترم دانشكده يرؤسااز طرف  ديبازد يتقاضا هياقدامات اول نياز ا پس
 اريبس ديمسافرت نمودند. هر دو بازد رجنديبه ب نييالنبدانشگاه كاتب و دانشگاه خاتم يو معاون آموزش سييراستا ر نيا
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 يو دانشگاه علوم پزشك نييالنبدانشگاه خاتم يمعاون آموزش نيب يمكاره نامهتفاهمگذار بود و منجر به امضاء اثر
  .ديگرد 1394در اواخر سال  رجنديب

 يحوزه معاونت آموزش المللبينتوسط واحد  نالنبييخاتمدانشگاه  ازيمورد ن ينامه، برنامه آموزشتفاهم نياز ا پس
جلسه  تيكه در نها ديگرد ميتنظ يرشته پزشك يدرس جراح يدر ابتدا برا نامهتفاهم ني. اديگرد يدانشگاه طراح

دانشگاه  يپزشك انيجلسات دانشجو نيدر ا د؛يارائه گرد نيسيصورت تله مده ب يگروه جراح ديبا كمك اسات يآموزش
به افغانستان كه  يرسانياري اتيه سيرئ 1395دوره در خرداد  نيموفق ا يبردند. پس از برگزارمي استفاده يغزن
 شانيبرقرار و ا يارتباط با كابل و غزن شانيو با حضور ا افتيحضور  رجنديب در سازمان ملل متحد بود ندهينما

را به وزارت  يبشنود و گزارش يو دانشگاه غزن نالنبييخاتمدانشگاه  نيمسؤولاثربخش برنامه را از زبان  جيتوانست نتا
 ي. دوره آموزشدينما فيتوص بيو عج زيبرانگ نيرا تحس رجنديب ياقدام دانشگاه علوم پزشك نيامور خارجه ارسال و ا

 سازييالمللبين شيدر دو هما هاتيفعال نيا جيو نتا ديبه اتمام رس 1395در تابستان  يعموم يرشته پزشك يدرس جراح
  . ديارائه گرد يآموزش پزشك شياصفهان و هما

 رجنديب يماهه به دانشگاه علوم پزشك 4 يليدوره تكم كي يبرا ييرشته ماما نالتحصيالفارغنفره از  9ادامه گروه  در
 هادر تمام رشته يافغانستان انيدانشجو رشيدر پذ يآموزش يآموزش را گرفتند. در حال حاضر همكار هيدييأآمدند و ت

  دانشگاه هستند. نيدر ا ليدر حال تحص نفر)20(يافغانستان انيو دانشجو استدر حال انجام 
 ساخت ريز ،يو ذهن يفكر يازهاين شياز پاي مجموعه رشيشدن مستلزم درك و پذ يالمللبين يسوه ب حركت
زيرساخت فرهنگي، اجتماعي و ارزشي، زيرساخت مديريت و رهبري، زيرساخت پداگوژيكي  ،يافزارنرم و يافزارسخت

و افغانستان در  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك نيب يو آموزش يراستا ارتباط علم ني). در ا5و4و زيرساخت انساني دارد(
 يبهتر آن موارد يدر جهت اجراقرار گرفت و  يتوسط اعضاء كار گروه مورد نقد و بررس سازييالمللبينكارگروه 

ن ي. همچنديو كاركنان مطرح گرد دياسات يمناسب، توانمندساز يافزارو سخت يافزارنرمساخت  ريفراهم نمودن ز رينظ
و  يارتباط علم نيافغانستان ا يعلوم پزشك هايو دانشگاه رجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيمتول نيباي در جلسه
 و  شرق كشور يمجاز يهامركز آموزش ياندازراه :ديگردارائه  شنهاديپ دوقرار گرفت و يمورد نقد و بررس يآموزش

 .يتوسعه آموزش پزشك يو افغانستان برا رانيا نيب يآموزش يعلم يهايشبكه همكار جاديا

  بودند: زيرشامل موارد  برنامه يعمده  يهاتيموفق
 ايو  يمصوب به صورت حضور يليمقاطع تحص يط يطرف قرارداد برا يهادانشگاه انياستقبال و درخواست دانشجو-

  رجنديب يكوتاه مدت در دانشگاه علوم پزشك يهاو دوره يبيبه صورت ترك
به  يرجخود در دوره استا يپزشك انياعزام دانشجو يطرف قرارداد برا يهادانشگاه نيمسؤولاستقبال و درخواست -
  .رجنديب

 نياز اجدا هم  ييافزاو هم يارتباط علم نيلذا ا ،است نقاط قوت و ضعف يبزرگ دارا يآموزش تيو فعال يكار علم هر
دانشگاه  كيبه عنوان  رجنديب يتوان به شناخته شدن دانشگاه علوم پزشكمي يارتباط علم ني. از نقاط قوت استيقاعده ن

به  ياسيو س يفرهنگ ،ياقتصاد تيو كشور افغانستان بود كه خود سه مز هدر وزارتخان ييو اجرا يتوان علم يدارا
  ارتباط نام برد. يبرقرار يبرا يناكاف يهاساخت ريتوان به زمي يارتباط علم نيهمراه داشت. از نقاط ضعف ا

  
  قدرداني

نوآوري آموزش علوم پزشكي دانند كه از كليه كساني كه در اجراي هرچه بهتر طرح تحول و مي بر خود الزم نويسندگان
و اعضاي كارگروه هر بسته،  هابه ويژه مسؤولين محترم بسته ،مشاركت فعال داشتند رجنديدر دانشگاه علوم پزشكي ب

  تشكر و قدرداني نمايند. يزنو دانشگاه غ نياالنبمسؤولين دانشگاه خاتم نيهم چن
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