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  نامه به سردبير
  

 يسنج ازين ؛يدر آموزش علوم پزشك يبرنامه تحول و نوآور يچالش جد كي
  در كشور يرشته مقاطع علوم پزشك

  
  *ياكبر لياسماع

  
  11تا   10 ):3(18؛ 1397 فروردين در علوم پزشكي/آموزش مجله ايراني 

  
سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 يهابه دانشگاه گرديد و نيتدو يكل استيس يبر مبنا ،سالمت يدر آموزش عال يبرنامه تحول و نوآور 1394در سال 
 نيمختلف ا يهااز جنبه ياديابالغ شد. مطالعات ز شده بودند، يدهكشور كه در قالب كالن مناطق سازمان يعلوم پزشك

 ييهاتيسالمت مز يبرنامه كالن در حوزه آموزش عال ني). اگر چه ا2و1اند(قرار داده يبرنامه را بعد از اجرا مورد بررس
  نامه مورد توجه قرار گرفته است.  نيموارد در ا نياز ا يكيخورد كه مي در برنامه به چشم زين ييهادارد، اما نقص

شود، در درازمدت باعث مي يو انسان ينه تنها باعث اتالف منابع مال هامتخصص توسط دانشگاه يانسان يروهاين تيترب 
و  يطوالن يهاكه دوره يعلوم پزشك يهامعضل در مورد رشته نيشود. امي ارائه خدمات كاذب در جامعه يريگشكل
 كيقبل از ابالغ برنامه، با  ديبا »يپزشك رشته/مقاطع علوم يازسنجين« بيترت نيدارند، دو چندان است. به ا يبرنهيهز
وزارت  يمعاونت آموزش نيب نامهتفاهمآموزش، در قالب  يبرنامه تحول و نوآور ياجرا نديشد. فرامي انجام يعلم هيرو

به كالن  تيمأمور يتعداد نامهتفاهمشد و در هر  يياجرا كالن مناطق رخانهيبا دب يبهداشت، درمان و آموزش پزشك
را  ريتوان موارد زمي هاتيمأمور نيمستقر در كالن مناطق سپرده شد. از جمله ا يعلوم پزشك يهامناطق و دانشگاه

 ،ينيسرزم شيسالمت؛ ب. آما يآموزش عال يهابرنامه يگراتيمأمورمند و هدف ،يالف. توسعه راهبرد برشمرد:
د. توسعه آموزش  ؛يآموزش علوم پزشك يسازيالمللني؛ ج. بهادانشگاه يسازو توانمند ييتمركززدا ،ييگراتيمأمور
خانواده.  يتوسعه دانش پزشك .و ؛يآموزش علوم پزشك يهارساختيز يه. توسعه و ارتقا ؛يدر علوم پزشك يمجاز
علوم  »طعرشته/مقا يازسنجين« جيبه نتا يدسترس ،ياصل ازين شيفوق، پ يهاتيمأمور يحركت در جهت اجرا يبرا

(البته نه چندان  يكالن مناطق هر كدام با روش يهادانشگاه يازسنجين نيا جيبه نتا يعدم دسترس لياست. به دل يپزشك
و زمان خود را  ياز انرژ ياديامر نشدند و بخش ز نيموفق به ا عمالً كي چيكردند و ه يازسنجي) اقدام به نقيو دق يعلم
  هدر دادند. ريمس نيدر ا

  
  عبمنا

1. Gaemi Amiri M, Khorasani A, Yamin Douzi Sorkhabi M, Yazdani S. Faculty development strategies 
based on the development and innovation programs of medical education qualitative research). Biannual J 
of Med Edu Babol Univ Med Sci. 2017; 5(1): 33-39. 

                                                 
  akbari_esmaeil@yahoo.com .رانيا ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يولوژيزي)، گروه فاري(دانش ياكبر ليدكتر اسماعنويسنده مسؤول:  *

  26/9/96 تاريخ پذيرش: ،11/9/96 مقاله: تاريخ دريافت



  نامه به سردبير  اسماعيل اكبري
 

. ac. irhttp://ijme. mui  / 11/  )3( 18: 1397فروردين  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

2. Jokar F, Yamani N, Movahedian atar A. [Innovative medical education reform at the University of 
Medical Sciences: readout experience]. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17 :143-146.[Persian] 


