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 ايراني آموزش در علوم پزشكيسردبير محترم مجله   

به  عيسر ييگوپاسخبه  ازيبقا ن يكه باشند برا يها از هر نوعدوران معاصر است. سازمان ياصل ميو تحول، پارادا رييتغ
 ياست، بلكه از ابعاد مختلف دياست نه تنها جد يريگكه در حال شكل ييايدارند. دن يسازماندرون و برون راتيياز تغ يفيط

). به طور 1(ديآمي به حساب هادانشگاه ندهيآ كنندهنييعامل تع نيترياصل تيعكامالً متفاوت از گذشته است و عدم قط
 يراهبرد يزيرمربوط به آنها از برنامه يهاتيقطع و عدم ندهيآ راتييبا تغ يسازگار يها براسازمان رانيمعمول مد
 يگارو ساز ينيبشيپ يدرباره چگونگ يندكاطالعات ا كرديرو نيا ،يراهبرد يزيربرنامه يايكردند. باوجود مزامي استفاده

ها سازمان رانيآگاه ساختن مد ييتوانا يراهبرد يزيربرنامه ن،ي. عالوه بر ادهديها قرار مسازمان اريدر اخت رييبا تغ
 ودتفكر وج نيا ر،ياخ يهادر سال ني)؛ همچن2را ندارد( ياجتماع ايو  ياقتصاد ،يطيمح ،ياسيگسترده س راتييدرباره تغ

شر ب يهاتاكنون تالش ها،تياحاطه بر عدم قطع يبرا يبر توسعه علوم و فناور يمبتن يهااستيداشته است كه با وجود س
 يبرا ديجد يهاافتيبه توسعه ره ازياحساس ن نيبوده است. ا يبر اساس دانش موجود ناكاف ندهيآ يزيربرنامه يبرا

 يهاافتيجمله ره ). از3انجام شده است( تيعدم قطع طيدر مح ندهيآ راتييتغ ينيبشيپ يهاروشو  راتييبه تغ ييگوپاسخ
  است. ينگارندهيدانش و هنر آ ضعفنقطه نيكاهش ا يبرا مؤثر

ر قالب نگرش د نيو جامعه است. ا طيعلم، فناوري، اقتصاد، مح ندهيتر به آبلندمدت يمند در نگرشنظام ندييفرا نگاريندهيآ
منفعت  نيرتبيشكه به  يقاتيراهبردي است. تحق قاتيتحق بانيشده و شامل مباحث پشت داريپد يهاي عمومفناوري ييشناسا

  ).4(شوديمنجر م ياقتصادي و اجتماع
 يعلم تيمرجع ينگارندهيآ«به عنوان  ،يدر آموزش علوم پزشك يبسته تحول و نوآور نياول 1394در سال  راستا نيا در

سازمان  ايفرد  كيبه  گرانيمراجعه مستمر د يبه معنا تيمرجع گاهي. جاديگرد نييتع» كشور يدر آموزش علوم پزشك
مستمر افراد توانمند  ييبا شناسا بيترت نيبه ا. )5(شوديحاصل م يبلندمدت و پشتكار جد يزيربرنامه جهياست كه در نت
  . شوديدر منطقه و جهان سوق داده م يعلم تيافراد، كشور به سمت مرجع نياز ا ژهيو يهاتيو ارائه حما

 گريجامعه است. از طرف د شرفتيو ضامن بقا و پ يدر جهان منجر به اقتدار مل يو فناور يعلم تيبه مرجع يابيدست
 يراب يزيرو برنامه يدر آموزش پزشك يعلم تيمطلوب مرجع تيو وضع ندهيانواع آ ييبا شناسا ينگرندهيداشتن توان آ

 يهاتهبا توجه به بس زياساس و ن ني. بر ادينمايم كينزد تيرا به واقع يزيرخواهد بود و برنامه مؤثر اريبه آن بس يابيدست
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در آموزش علوم  يعلم تيكسب مرجع رياصفهان در مس يوزارت متبوع، دانشگاه علوم پزشك يتحول در آموزش ابالغ
 ياهطرح ياجراو  هاهجلسات و كارگا ليو تشك يآموزش پزشك ينگارندهيكارگروه آ ليگام نهاده است و با تشك يپزشك

قدم  يهفت كشور يشيدر منطقه آما يدر آموزش پزشك تيبه مرجع يابيدست يبرا 1396گوناگون، از سال  يپژوهش
  برداشته است. 

 در مكتب اسالم و شده تيسالم و ترب ،ختهيصالح، فره يهابرخوردار از انسان يبه كشور ازين ،يمل شرفتيپ يبرا رانيا
 يريكارگو به يو نوآور يفناور ،و توسعه علم ديجهان؛ توانا در تول يهانيدر تراز برتر يانقالب و با دانشمندان

  .در جهان خواهد بود يعلم تيبا مرجع ياوردانش و فن يدر مرزها شتازيآن و پ يدستاوردها
  يامر آموزش با نگاه زانيرالزام است كه اگر امروز برنامه كي نده،يدرباره آ دنيو پژوه ندهيبه آ دنيشياند آموزش

  منفعالنه به دنبال آن خواهند بود.  يدستانه بدان نپردازند، فردا از سر اجبار و در دنباله رو شيپ
ممكن  از اتفاقات يادامنه يبرا يحداكثر يبه دنبال آمادگ يستيبا ندهيآ ينيبشيپ يخاطرنشان كرد كه به جا ديبا انيپا در

ر مطلوب خود د يهاهنديبه دنبال ساخت آ دستانهشينگاه پ كيدر  ميتوانمي له كهأمس نيا ميتفه يو حت ميو محتمل باش
 تيمرجع ياجرا يدر چگونگ مؤثر يگام ،ميباش مانيهادر نظر گرفتن مجموع ارزش اممكن و محتمل و ب يهاندهيهمه آ انيم

  د.بوخواهد  ندهيسال آ 20كشور تا  يدر آموزش پزشك يعلم
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