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مقدمه  
از نظر  راتييتغ تحول و برنده شيعوامل پ. اجتناب در سراسر جهان است رقابليغ يامر يآموزش عال يها نظامتحول در 

از  يكي. متفاوت است گريدي  به منطقهاي  و از منطقه گريبه كشور د يو مشابه بوده اما اثرات آنها از كشور يجهان تيماه
به  توان مي دياست و از عوامل جد گويي پاسخو  تيشفاف يبرا جامعه يفشارها يتحول در آموزش عال يميعوامل قد

  . )1شدن نام برد( يدر عصر جهان ديجد يها مهارت يجامعه برا يازهاين رييتغ، يفناور عيتوسعه سر
نظام  فيوظا جهنتي در و شده انسان انتظارات و ها ارزش، در نگرش يموجب دگرگون يو تحوالت در جوامع انسان رييتغ

توسعه  يها آرماندر قبال تحقق ، نهاد نيدانشگاه به عنوان متفكرتر. ردگي مي قرار تأثيرتحت  زيسالمت ن يعال زشآمو
توسعه  يها برنامهاركان خود در انطباق با  سازي ايتا دانشگاه به پو كند مي جابيموضوع ا نيبوده و ا مسؤول يمل

در حالت  يزيدر تحول دارد و اگر چ شهيبه سمت شدن ر حركتباورند كه زنده بودن و  نيبرا نيمتفكر. )2بپردازد(
از توجهات  ياديمقدار ز يريغلبه بر ثبات مستلزم به كارگ. خواهد بود تر سريعآن  نابودي آهنگ بماند ضرب يسكون باق
عوامل به صورت  نيا. )1(شكل  شدعنصر مطرح  9مدل بهبود آموزش و تحول مشتمل بر  1997در سال . است يسازمان
 انگريدر آموزش علوم سالمت ب يمدل با برنامه تحول و نوآور نيا سهيمقا. تعامل دارند گريكديبا  ميرمستقيو غ ميمستق

  . )3طرح به ابعاد تحول در آموزش است( نيتوجه ا
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  )3بهبود آموزش و تحول( يمدل عموم :1شكل 

  شرح تجربه
وزارت بهداشت  يشزمعاون آمو ياصفهان پس از ابالغ طرح از سو يدانشگاه علوم پزشك يمعاونت آموزش حوزه

هر برنامه  يدر اجرا. نمود ييو اجرا فيبه اهداف طرح مذكور را در سه گام تعر يابيدست، يدرمان و آموزش پزشك
مراكز  يها فعاليت يريز برنامه -2 تبطمر ميپردازش مفاه-1دو بخش را مورد توجه قرار داد: يستباي مي تحول

نمودن  كينزد قيگفتمان تحول از طر جاديگام اول كه هدف آن ا، مرتبط ميپردازش مفاه يدر راستا. )4(يدانشگاه
  . ديطرح مطرح شده بود اجرا گرد نيدر خصوص آنچه در ا ها ديدگاه

  
  گفتمان تحول جادياول: ا گام

بحث تحول در متن دانشگاه علوم  يريقرارگ، در آموزش علوم سالمت يطرح تحول و نوآور يمرحله از اجرا نيا هدف
به كار گرفته شده در مباحث  يها واژه يستباي مي نيهمچن. بود )رانيمد، انيدانشجو، علمي هيأت ي(اعضا اصفهان يپزشك

  صورت گرفت: ريراستا اقدامات ز نيدر ا. افتي مي توسعه ااز نظر مفهوم و معن زيطرح و گفتگوها ن نيمربوط به ا
   ها دانشكدهو  يحوزه معاونت آموزش يكتاب طرح تحول در تارنما كيقرار دادن نسخه الكترون -1
   يليتكم التيتحص انيو دانشجوعلمي  هيأتاعضاء  يكتاب طرح تحول برا كيارسال نسخه الكترون -2
  علمي  هيأتمحترم  يبارش افكار با اعضا يها كارگاه يبرگزار -3
  هر دانشكده يطرح تحول برا نيرابط نييتع -4
  در آموزش يطرح تحول و نوآور يها بسته يمعرف يها كارگاه يبرگزار -5
اصفهان در  يمحترم دانشگاه علوم پزشك استيحضور ر، بود گذارتأثير اريگفتمان تحول بس جاديكه در ا يموارد از

  . و تداوم دارد نيست يمقطع يتيگفتمان فعال جاديا. گردد مي منظور در سطح دانشگاه برگزار نيكه به ا يجلسات
  

  ييساختار اجرا يدوم: طراح گام
و مشخص همراه  نيمع فيبا شرح وظا ييساختار اجرا نييو تع فيبه تعر ازيبه اهداف هر برنامه ن يابياجرا و دست يبرا
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توان آن را در  يكه م شود مي گرفته درنظر نديفرآ كيبه عنوان  يات آموزش عالمؤسستحول در . گويي است پاسخبا 
راستا  نيدر ا. )5باال وجود داشته باشد( نييپا يرويالتزام و پاين كه  نينمود در ع تيريو مد يريز برنامه نييپا قالب باال

هر بخش از  فيو شرح وظا يرا طراح يياصفهان ساختار اجرا يدانشگاه علوم پزشك يطرح تحول و نوآور رخانهيدب
و  هايهر بسته با توجه به توانمند تيمسؤول، شده نييتع فيساختار و شرح وظا نيبراساس ا. نمود فيساختار را تعر

خود را انتخاب  ياتيعمل ميت، بسته با توجه به اهداف بسته مسؤول. شد يواسپار علمي هيأت ياز اعضا يكيتخصص به 
نمودن هربسته به  ياتيو عمل گفتمان جاديبا دو هدف ا يتخصص يها كميته اعضا و ها بسته نيمسؤولجلسات با . نمودند
  . ديبرگزار گرداي  دوره رتصو

طرح تحول و  نيرابط، يتخصص يها كميتهشده در سه بخش  يطراح يياصفهان با ساختار اجرا يدانشگاه علوم پزشك
 بيبخصوص ترك نهيزم نيدر ا. موضوع را مورد توجه قرار دهد نينموده است تا ا يسع ، اي تحول دانشكده يها كميته
  . است بخشي  نيب يها تيممفهوم  رندهبرگي در ها دانشكده نيو انتخاب رابط يتخصص يها كميته

  
  سوم: رصد گام
 رخانهيراستا دب نيدر ا. نيست رپذي امكان ريبازخورد جهت اصالح مس افتيو در شيهر برنامه بدون رصد و پا ياجرا

 شيپا يافتيدر يها داه هيبرپا اي، دوره يها گزارش افتدري و ها بسته نيمسؤولجلسات منظم با  يطرح تحول با برگزار
 يشيبه بازاند حاصل از رصد جينتا يدر راستا نيهمچن. دنماي يم الرا دنب يبرنامه طرح تحول در آموزش پزشك ياجرا

 بخشبرنامه تحول ( يياز بستر اجرا تر بيششناخت  گريد يياز سو. شود ينحوه كار و ابعاد هر بسته پرداخته م رامونيپ
 نيا. است اين گاماز اهداف  زين ارائه شده در رابطه با هر بسته يقاتيتحق يها پروژه) در قالب يو ساختار يانسان

  . دنماي يم يتوجه انشاي كمك ها بستهاطالعات به توسعه اهداف 
  

  شده آموختهبحث/ نكات 
 يشيبازاند قيآن را از طر توان ياست كه م دهيچيقابل توسعه و پ، اليمفهوم س كي يتحول در نظام آموزش عال مفهوم

مورد  يطرح تحول و نوآور ياجرا يو تجارب ناش يثر بر آموزش عالؤم يرونيو ب يداخل يروهايدر خصوص ن
 ميپارادا فيش كيبتوان به عنوان  ديرا شا يدر آموزش پزشك يطرح تحول و نوآور اجرا. )8توسعه قرار داد( اي يبازنگر

 هاي طيطرح عنوان شدند مانند مح نيكه همراه با ا يچرا كه مباحث متعدد. سالمت مطرح نمود يدر نظام آموزش عال
پاسخ ساختار نظام آموزش  ازمندين يمگه يو اعتباربخش يبيترك يريادگي، است زيتعامل ن رندهيكه دربرگ ديجد يريادگي

هستند كه روند  يدر هر سازمان (دانشگاه) عوامل. )6خالقانه است( يها ايده رندهدربرگي ها پاسخ نيسالمت است و ا يعال
 widespread( از جمله مطرح شدن گسترده موضوع ندنماي مي ليرا تسه راتييتحول و تغ رشيو پذ جاديا

conversation(بخشي نيب كيآكادم يها ، تيم )cross- department team7ذكر نمود( توان ي) و آموزش كاركنان را م( .  
  

  گيري نتيجه
 يها بستهمرتبط به  ياتيبرنامه عمل يريگيعالوه بر پ ،در آموزش علوم سالمت يتحول و نوآور حتداوم طر يدر راستا

  :شاملموارد زير مي باشد، رنديپس مورد توجه قرار گ نياز ا يستباي مي برنامه كه يها چالش ،تحول
   مشترك ينولوژيو توسعه ترم جاديدر ا يينارسا -1
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   زآمي تيموفق يجامع در خصوص اجرا كرديعدم درك مشترك از رو -2
   تيموفق يرگي اندازه يتوافق در خصوص چگونگ جاديا -3
   يرونيو ب يدرون هاي زهياستفاده از انگ نيتعادل ب -4
  عملكرد يديكل ينشانگرها كننده نييگروه تع -5

 يروهاين يرگي شكل و به ساختهرا با خطر مواجه  برنامه يدر اجرا تموفقيتواند  مي ،ها چالش نيتوجه قرار ندادن ا مورد
  . )4(شود يم كمك رييسدكننده تغ

  
  قدرداني

آموزش علوم  يطرح تحول و نوآوربر خود الزم مي دانند كه از كليه كساني كه در اجراي هرچه بهتر  نويسندگان
ها و اعضاي كارگروه هر  به ويژه مسؤولين محترم بسته داشتند مشاركت فعال اصفهان يدر دانشگاه علوم پزشك يپزشك
  ، تشكر و قدرداني را نمايند. بسته
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