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 مقاله پژوهشی 

 

با  رانیا یعلوم پزشک یها علمی دانشگاه اعضای هیأت یارتقا یارهایمع سهیمقا
 یقیمطالعه تطب کیمنتخب جهان:  یها دانشگاه

 
 *بزاز یموسو یمجتب، یمونق یمیکر نیحس، یمیکر نیریش

 

 

 چكيده

 سهیو مقا ریف، تفسیمطالعه با هدف توص نیاست. ا یآموزش یها برنامه یپژوهش در بازنگر یها از روش یکی یقیانجام مطالعات تطبمقدمه: 

 انجام شد.  ایمنتخب دن یها با دانشگاه رانیا یعلوم پزشک یها ارتقای دانشگاه یها اریمع

مورد مطالعه قرار  رانیا یعلوم پزشک یها علمی دانشگاه ی اعضای هیأت ارتقا دینامه جد نابتدا آیی یقیتطب - یفیمطالعه توصدر این ها:  روش

 یها تیموضوع، با جستجو در سا نیانجام شده در رابطه با ا یها پژوهش ها و دانشگاه ریدر سا دیارتقای اسات یها اریمع نیدتریسپس جد .گرفت
ترجمه و مورد ، آوری جمع Magiran و proquest یها و مجله Med -Pub Google scholar-Scuposی ها گاهیمختلف و پا یها دانشگاه

به عنوان نمونه پژوهش  نزیهاپک کورنل و جان لیروارد، استنفورد، وها  شامل: یشانگها یالملل بندی بین در رتبه مطالعه قرار گرفت. چهار دانشگاه برتر
را در مطالعات  سهیو مقا یجوار همر، یتفسف، یاست که چهار مرحله توص (Beredy) یبرد یمطالعه الگو نیمورد استفاده در ا یشدند. الگو خابانت

 کند.  مشخص می یقیتطب

که  ،موارد ساخت برنامه است یو در بعض ینیمراقبت بال ایآوری  ، مهارت و نوعی، پژوهشیآموزش یها منتخب درحوزه یها ها در دانشگاه اریمعنتايج: 

 یها اریمع رانیخاص وجود دارد. در ا یها تیلفعا ها و متشکل از دستاورد در همه حوزه یتیحما اریمع کی نیکند. همچن حوزه را انتخاب می کیداوطلب ارتقا 
 هستند.  یاصل اریبه عنوان مع یاجتماع وی تیترب– یفرهنگ اجرایی و - ی، علمیفناور - ی، پژوهشیآموزش

، یتر طراح عیوس دیعلمی را با د ارتقای اعضای هیأت یها اریکشور امکان خواهد داد مع یگذاران علم به دست آمده به سیاست جینتاگيري:  نتيجه

 کشور باشد.  یقاتیو تحق یارتقای همه جانبه آموزش علم نهیکه زم ندیواصالح نما یبازنگر

 

 یبرد یالگو، علمی ارتقا، هیأت اری، معیقیمطالعه تطبهای کلیدی:  واژه
 973تا  963 (:39)02؛ 9911 دي مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
مقدمه 

نظام علم و فناوری در  یها بخش نیتر از مهم یکیبدون شک 
آن کشور است و طبعاً کارآمدی  یها هر کشوری، دانشگاه

با تحقق اهداف  یو تنگاتنگ میها، ارتباط مستق ساختار دانشگاه

                                                 
دانشکده  ،یاجتماع یپزشک گروه(،اریبزاز )دانش یموسو یدکتر مجتبنویسنده مسؤول:  *

. رانیا ،یمشهد، مشهد، خراسان رضو یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک
mousavim@mums.ac.ir 

دانشگاه علوم  ،یدانشکده پزشک ،یارشد آموزش پزشک یکارشناس یدانشجو یمیکر نیریش

(؛ دکتر karimir1@ mums.ac.ir. )رانیا ،یمشهد، مشهد، خراسان رضو یپزشک

دانشگاه علوم  ،و مامایی یدانشکده پرستار ،ی)استاد(، آموزش پرستار یمونق یمیکر نیحس

 (karimih@mums.ac.irران. )یا ،یمشهد، مشهد، خراسان رضو یپزشک

 11/1/88، تاریخ پذیرش: 11/1/88، تاریخ اصالحیه: 6/11/89مقاله:  تاریخ دریافت

 .(1نظام علم و فناوری هر کشوری دارد)
های دانشگاه بر اساس روندی  تیدهی فعال در دانشگاه جهت

مسأله  نید. اشو دانشگاه دنبال می دیاست که توسط اسات
 نیعلم و فناوری به دنبال ا انگذار سبب شده است تا سیاست
های کشور را  دانشگاه دیاسات تیباشند که به نحوی فعال

ها را در راستای اهداف نظام علم  تیفعال نیدهی کرده و ا جهت
 دیهای ارتقای اسات نامه و فناوری کشور قرار دهند. آیین

 دیاسات یفیتوسعه ک .(1است) یهدف نیابزار تحقق چن نیتر مهم
ها به عنوان هسته  بر عملکرد دانشگاه یتأثیر قابل توجه

 .(2ها دارد) بخش ریعمده سا یها ساخت ریوز یآموزش عال

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5031-fa.html


 ایران و سایر کشورها یعلم أتیه یاعضا یارتقا یارهایمع سهیمقا شیرین کریمی و همکاران
 

mui.ac.irijme.http://  463/  (34) 02: 9411مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / دی 

دانشگاه اعم از اعتبار  دیتوجه به این که همه شئون اسات با
 صیتخص یو پژوهش یاستاد و امکانات مال یپژوهش -یعلم

در ارتباط  وی در دانشگاه یبا رتبه علم یبه وی به نوع افتهی
ارتقا نامه  نییآ است و رتبه علمی اساتید نیز ارتباط تگاتنگی با

و به تبع  یبخش در ساختار دانشگاه نیتر مهم نامه ینآی دارد.
 .(1شود) می یآن در نظام علم و فناوری کشور تلق

سه بخش  یدارا 1131کشور تا سال  دینامه ارتقای اسات آیین
به  یبود. بخش آموزش اجرایی– یو علم ی، پژوهشیآموزش

پردازد و  می دیاسات سیتدر تیو کم تیفیحاصل از ک ازاتیامت
به  یدهد. بخش پژوهش استاد نمره می یبه شان آموزش

 وطرحاستاد اعم از مقاله، کتاب، اختراع  یپژوهش یها تیفعال
اجرایی به  -یدهد. بخش علم نمره می رهیو غ یپژوهش

به پژوهش  ماًیشود که مستق از استاد گفته می ییها تیفعال
تواند در پژوهش مؤثر باشد. به  می یمربوط نبوده اما به نوع

 یمسؤول ریمد و یریسؤاالت کنکور، دب یطور مثال طراح
و  یابیاتفاق، ارز نیتر مهم سیتدر  ها،  شیهما یریدبات، ینشر
بود که  انیتوسط دانشجو دیاسات سیتدر تیوضع یده نمره

خواهد بود که در کالس  یانیامر، با دانشجو نیا یابیالبته ارز
 یآت یعلم یها ییدر توانا سیتدر تیفیدرس حاضر شده و ک

حاصل از  ازاتیامت ینکته بعد .(7تأثیر دارد) شانیا
نامه  آییناست. در  دیاسات یتیریو مد ییاجرا یها تیفعال

 یشده است که اعضا فیتعر یمختلف یها تیمسؤول
توانند عهده دار شوند اما در آن صورت زمان  علمی می هیأت

شود که  خدمات به جامعه فراهم نمی گریآموزش و د یبرا
در  توجه ردمو تمقوالاز  یکیارتقا است.  یمحل چالش برا

و  هشوپژ بحث خیرا نسالیادر  ریکشو نکال یها سیاست
 انعنو به ننشگاهیادا کهای  گونه به ستا رکشو علمی شدر
در  رکشو هشیوپژ هجایگا تقادر ار عملیو  یفکر یهازوبا

نامه  ناند. آیی دهنمو یفارا ا فعالی نقش رهاکشو سایر بین
نسبت به  یتر بیش تیاهم یپژوهش یاز نظر علمد، یجد
 تعداد دیعلمی با هیأت یکرده و اعضا دایپ ینامه قبل نآیی

انجام دهند تا بتوانند ارتقا  یتر بیش یپژوهش تیمقاالت و فعال
 .(3)رندیبگ

ارتقا  نامه نشدن آیی یکی نامه ندر کل آیی رییتغ نیتر مهم
وزارت بهداشت با  یو پژوهش یعلمی آموزش اعضای هیأت

در  یانگار  کسانیخود در وزارت علوم است.  انیهمتا
نشان  «نیوزارت»علمی  ارتقای مرتبه اعضای هیأت یفاکتورها

علوم در سطح  یها شاخه نیب یاساس یها تفاوتاز عدم درک 
 .(7دانش دارد) تیریکالن مد

از  یکیها  دستگاه علمی اعضای هیأت ینظام ارتقا بیترت نیبد
 یو کارآمد تیفیک تیعمده حفظ و تقو یسازوکارها

شمار ه و پژوهش در کشور ب یآموزش عال یها تیفعال
خود  یگویی آموزش ها متعهد به پاسخ و اگر دانشگاه دیآ می

 نیبر ا .(3کنند) جادیتوانند رشد و توسعه را ا باشند می
عقالیی جهت استفاده از  یراهبرد، یقیاساس، مطالعات تطب

 یها نظام یقیتطب یبررس نیبنابرا ؛است گرانیتجارب د
ها به  کشور گرید یها علمی در دانشگاه اعضای هیأت یارتقا

 ینظام نیچن نیدر تدو یمقدمات یها از گام یکیی  منزله
نظام  یبا بررس یقیای تطب رسد. مطالعه به نظر می یضرور

آن با نظام  سهیها و مقا کشور گرید یها دانشگاه یارتقا
کشور امکان خواهد  یگذاران علم به سیاست رانیارتقا در ا

ارتقای نامه  نمنعکس شده، آیی یها دگاهید لیداد با تحل
کنند که  نیو تدو یای طراح علمی را به گونه اعضای هیأت

و  یارتقای همه جانبه آموزش علم نهیفراهم کننده زم
 یقیتطب یکشور باشد. مطالعه حاضر به بررس یقاتیتحق
در  رینامه اخ نعلمی در آیی ارتقای اعضای هیأت یارهایمع
ارتقا در چند دانشگاه منتخب  یها اریبا مع سهیمقا
 .(9)دپرداز می

 

 ها روش
 دیجد نامه نییآ سهیبا هدف مقا یقیتطب - یفیمطالعه توص نیا

 ،یاموزش عال یها مؤسسه یعلم أتیه یاعضا ی ارتقا
 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یفناور -پژوهش

منتخب جهان انجام شده است. ابتدا  یها و دانشگاه رانیدر ا
 ریو سا رانیدر ا یعلم أتیه دیاسات یارتقا یها اریمع نیدتریجد

موضوع با جستجو در  نیها در رابطه با ا ها و پژوهش دانشگاه
یها گاهیمختلف و پا یها دانشگاه یها تیسا

 یها و مجله PubMed ,Google scholar,scupos,یجستجو
Proquest و Magiran یترجمه و مورد بررس ،یآور جمع 

 یها یچهار دانشگاه برتر در رتبه بند انیم نیقرار گرفت. از ا
کورنل و  لیروارد، استنفورد، وها شامل: یشانگها یالملل نیب

 نیبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در ا نزیهاپک جان
استفاده شده است که چهار مرحله  یبرد یمطالعه از الگو

 یقیرا در مطالعات تطب سهیو مقا یجوار هم ر،یفست ف،یتوص
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 ف،یمرحله توص رالگو ابتدا د نی. بر اساس اکند یمشخص م
 یبردار ادداشتیبر اساس شواهد و اطالعات  قیتحق یها دهیپد

در مرحله بعد آماده  یبررس یبرا یکاف یها افتهیو با تدارک 
شده در مرحله  فیاطالعات توص ریشد و مرحله دوم در تفس

 یاطالعات یجوار انجام شد. در مرحله هم لیو تحل یاول، وارس
 یبرا یچارچوب جادیشد به منظور ا هکه در دو مرحله قبل آماد

و در کنار هم قرار  یبند ها طبقه ها و تفاوت شباهت سهیمقا
ها و  شباهت نهیدر زم اتییبه جز سه،یگرفت. در مرحله مقا

پرداخته شد و به سؤاالت  ها اریمع ریز و ها اریها در مع تفاوت
 سهیو مقا یجوار هم ر،یتفس ف،یتوص یپژوهش که چگونگ

 یعلوم پزشک یها دانشگاه یعلم أتیه دیاسات یارتقا یها اریمع
 منتخب بود پاسخ داده شد. یها با دانشگاه رانیدر ا

 

 نتايج
شامل:  رانیعلمی در ا هیأت دیاساتارتقای  یها اریمع ابتدا

و  اجرایی و یعلم، یفناور و ی، پژوهشیآموزش یها اریمع
شد و سپس  یبررس یو اجتماع یتی، تربیفرهنگ اریمع
که  ییها دانشگاه در شده مطرحعلمی  هیأتارتقای  یها اریمع

 کسب را 222 از تر کم رتبه یشانگها یالملل بندی بین در رتبه
 و شدند یبررس بودند برتر یها دانشگاه جزو و بودند کرده

اعالم کرده  کامل به طور راها  اریمع که ییها دانشگاهسپس 
 مثل بودند کرده انیب تر بیش جزییات با کتابچه در و
 و انتخاب نزیپکها جانکورنل و  لیروارد، استنفورد، وها  

 یارهایمنتخب، مع یها دانشگاه درها  اریمع. شدند ترجمه
آوری یا  نوع و ، مهارتیآموزش،پژوهش یو رهبر یآموزش
به  اریمع کیساخت برنامه و  یموارد در و ینیبال مراقبت

ها  اریمع ریو تفس یاز بررس پس. بود یتیحماعنوان معیار 
علوم  یها دانشگاه یها اریمنتخب و مع یها در دانشگاه

اطالعات به دست آمده  یجوار بعد از هم و رانیدر ا یپزشک
 درها  اریشد که موارد مشابه و متفاوت در مع جادیا یجداول
به شرح  جیو نتا سهیموارد مقا نیسپس ا هگرفت قرار جدول

 . آمدزیر به دست 
 دو رانیا در که شد مالحظه شده انجام یها یبررس در

اصلی در  یها اریمع که دارد وجود پژوهش و آموزش حوزه
در بند جز موارد حذفی مختصر ه در هر دو حوزه )ب یارتقا

طور یکسان در نظر گرفته ه آموزش در حوزه پژوهش( ب
شده است. یعنی تفکیکی در حوزه اساتید پژوهش و بالین و 

 به طورآموزش وجود ندارد که اساتید بالین ویا آموزش 
ین وقت خود را به حوزه تخصصی خود تر بیشتخصصی 

بپردازد و مستندات خود را هم در همان حوزه خود ارائه 
 یها حوزه در یاصلی  ها اریمع منتخب یها دانشگاه در دهد.

آوری  نوع و ، مهارتی، پژوهشیآموزش یرهبر و آموزش
 واست  برنامه ساخت موارد یبعض در و ینیبال و یا مراقبت

 و تیفعال از متشکل که یتیحما اریمع کی موارد همه در
 ، خدماتی، پژوهشیآموزش یها حوزه همه در دستاورد

موزش به آ، یاجتماع یها تیای، فعال مؤسسه و یادار
خاص است جهت کمک در  یها تیفعال جامعه و و مارانیب

علمی در نظر گرفته شده است. داوطلب  هیأت دیارتقای اسات
وقت خود را در آن  نیتر بیشرا که  یتیارتقا ابتدا حوزه فعال

خود  تیدر حوزه فعال دیبا، کند انتخاب کرده می یسپر
 ایای  در آن حوزه به صورت منطقه نید. همچنباش نیبرتر

 یشناخته شده باشد. حوزه انتخاب یالملل بین یو گاه یمل
سهم را در دستاورد تأثیر در ارتقا دارد و همه  نیتر بیش

خواهند شد.  یابیحتما ارز یآموزش اریدر مورد مع اعضا
و توسط  یو کاربرد لیاص دیپژوهش با، یپژوهش اریدر مع

حوزه آموزش  رانیانجام شده باشد. در ا ارتقا خود داوطلب
دهی مناسب  وزن یو پژوهش جدا در نظر گرفته شده ول

تر از حوزه پژوهش است و  کم رنگ ی. حوزه آموزشستین
وجود  ینیبال مراقبت یها تیجداگانه جهت فعال یاریمع

علمی از  اعضای هیأت تیای جهت فعال منطقه. همچنین داردن
نظر شناخت در جامعه با ارائه مستندات در نظر گرفته نشده 

و  یتیترب -یو فرهنگ یعلم -اجرایی  اریمع ، از طرفیاست
در نظر گرفته شده در  یاصل اریبه عنوان دو مع یاجتماع

لحاظ  یتیحما اریمنتخب به عنوان مع یها حالی که در کشور
 شده است. 

 های علوم پزشکی در ایران:  ردانشگاههای اصلی د معیار

آموزشی، پژوهشی و فناوری، علمی و اجرایی، فرهنگی، 
 تربیتی و اجتماعی 

 های منتخب جهان:  های اصلی دانشگاه معیار
آوری  آموزشی و رهبری آموزش، پژوهشی، مهارت و نوع

و یا مراقبت بالینی، در بعضی موارد توسعه برنامه به عالوه 
ها  یتی جهت کمک به ارتقا از تمام حوزهیک معیار حما

 همچنین آموزش بیماران و کمک در جامعه
های منتخب در  تشابه و تفاوت معیارها در ایران با دانشگاه
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 جدول یک نشان داده شده است.
 

 های منتخب تشابه و تفاوت معیارها در ایران با دانشگاه: 1جدول 

 های منتخب و تفاوت معیار آموزش در ایران با دانشگاه تشابه -1
 تشابه  معیارآموزش 

های  فعالیت در کمیته-ها نامه نظارت بر پایان-های آموزشی جدید روش-مدیریت برنامه آموزشی-گری آموزش و مربی-کمیت وکیفیت تدریس
 طراحی برنامه -ارزیابی اموزشی–رهبری آموزشی –روش نوع آورانه –پژوهش در آموزش –آموزشی 

 تفاوت 

 های منتخب به آموزش در دانشگاه تر بیشدهی  وزن -
 های منتخب های ارتباطی مؤثردر دانشگاه مهارت -
المللی در آموزش در سطوح دانشیاری و استادی در  ای، ملی و بین ای، ملی و برسمیت شناختن منطقه رهبری در سطح منطقه -

 منتخبهای  دانشگاه
 های منتخب یک یا چند پژوهش اصلی، نویسنده اول در آموزش توسط داوطلب ارتقا در دانشگاه -
های نوآورانه  توسعه، پیاده سازی، ارزیابی برنامه-1های منتخب مستلزم:  رسمیت شناخته شدن ملی برای آموزش در دانشگاهه ب -

توسعه و انتشار مواد آموزشی دیگر -1های برجسته  هایی در کتاب یا بخش های برجسته انتشار کتاب -2آموزش با شهرت و تأثیر ملی 
های تحقیقی آموزشی که  توسعه یا رهبری در پروژه-4)وب سایت، طراحی دوره( که از طریق یک فرایند ملی با اهمیت شناخته شده باشد 

 لی ها وجوامع آموزش پزشکی م رهبری در سازمان-5اعتبار و تأثیر ملی داشته باشد 

 های منتخب ها در دانشگاه دانش پژوهی در همه رتبه -

 های منتخب تفاوت و تشابه در معیار پژوهشی در ایران با دانشگاه -2
 تشابه  معیار پژوهشی

 های علمی داخلی و خارجی  مقاالت علمی منتشر شده در نشریه -
 تولید دانش فنی، اختراع، الکتشاف، نوع آوری، کاربردی  -
 سیستم، روش، خدمات جدیدطراحی  -
 جوایز تحقیقاتی -
 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی  -
 تالیف، تدوین کتاب  -
 های پژوهشی داوری و نظارت بر فعالیت -

 های پژوهشی سردبیری مجالت، شرکت در کمیته -

 همکاری در پژوهش، نویسنده ارشد در مجالت با کیفیت باال  -
 تفاوت 

های نوع آورانه ویا کاربرد مهم و جدید بالینی بر اساس  های اصلی برجسته ویافته کیفیت کار، انتشار مقاالت باید بر اساس یافته -
 تحقیق باشد 

 المللی ای، اعتبار قوی محلی ویا در سطح بین دعوت در محل ویا در سطح ملی و منطقه -
 نقش کلیدی در مطالعات خاص -
 ای  سابقه انتشار مقاالت چند رشته -
 علمی نویسنده اول یا اصلی باشد  مقاالت اصیل توسط خود داوطلب ارتقا که عضو هیأت -
 المللی بودجه به عنوان محقق اصلی یک تالش چند مرکزی نشان دهنده هر دو رهبری ملی و بین -
 کمک مالی و همچنین انعکاس شناخت رهبری محقق  -
المللی داشته باشد و به عنوان یک پژوهشگر در این حوزه باشد. او باید مدیر  یک شهرت ملی ودر بسیاری موارد بینداوطلب باید  -

 یک برنامه پژوهشی مستقل استثنایی باشد و یا نقش رهبری کلیدی در مطالعات مشترک داشته باشد
  گذاری باشد ه داشته باشد که اغلب شامل محقق اصلی سرمایهداوطلب باید یک گزارش قوی از سرمایه گذاری مربوط به خارج از دانشگا -

 های منتخب تفاوت و تشابه در معیار اجرایی و علمی در ایران با دانشگاه-3

معیار اجرایی و 
 علمی 

 تشابه
 رهبری در جوامع اداری 

 های پزشکی، مدیر بخش، کلینیک وآزمایشگاه ها و سازمان کمیته
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 تفاوت 
های حمایتی خاص )معیار خاص در آموزش، تحقیق، آموزش بیماران و  های منتخب به عنوان فعالیت خدمات اداری و اجرایی در دانشگاه

های منتخب بدین صورت است که ابتدا  خدمات به جامعه، مهارت بالینی و خدمات اجرایی و اداری( تعریف شده و مراحل ارتقا در دانشگاه
کند. در مرحله دوم همه  حوزه تدریس و رهبری آموزش، تحقیق وتشخیص و مهارت بالینی یک حوزه را انتخاب می در مرحله اول از سه
توانند یک فعالیت حمایتی جهت ارتقا را جهت کمک  ها از نظر آموزشی بررسی خواهند شد و در مرحله سوم اعضا می اعضا در همه حوزه

 به ارتقا داشته باشند. 
شود در شرایط  های منتخب به عنوان فعالیت خاص حمایتی و اختیاری معرفی شده که می رایی و علمی در دانشگاههای اج یعنی معیار

 خاص از امتیاز آن برای ارتقا استفاده کرد. 
های غیر معمول برای پیشرفت پزشکی بالینی شود، در  ها به تنهایی منجر به فرصت اگر وظایف اجرایی مثل اداره بیمارستان و درمانگاه 

 این صورت ممکن است در فرایند ارتقا مد نظر قرار گیرد. 

 های منتخب تشابه و تفاوت معیار فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در ایران با دانشگاه-4
 -ار فرهنگی معی

 اجتماعی و تربیتی
 تشابه 

 های منتخب است. های فرهنگی و اجتماعی و تربیتی در ایران، معیار حمایتی و فرعی در دانشگاه مشابه معیار
 فاوتت

 این معیار در ایران به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته شده است.
شود در شرایط خاص از امتیاز آن برای  یاری و نه اصلی معرفی شده که میهای منتخب به عنوان فعالیت خاص حمایتی و اخت در دانشگاه

 ارتقا استفاده کرد.
هایی که همکاری داوطلب  شود. اما در حوزه ها اغلب با کیفیت و فوق العاده مهم هستند و توسط مدیران و همساالن شناخته می این فعالیت

های فرد در ارزیابی برای  های مکمل خاص، مکمل انجام وظیفه در حوزه تعالی خواهد بود. در مجموع کل دستاورد هست این فعالیت تر کم
های  ها، سخنرانی، ارائه مطلب از جایگاه مخصوص، خدمات نظامی، خدمات اجتماعی فعالیت شود. مثل: ارائه پوستر ارتقا در نظر گرفته می

 های خیریه یتبشر دوستانه، فعال
 خدمات اجتماعی و یا سالمت عمومی  –مراقبت از مردم محروم  –جوایز کمک به بیمار و آموزش جامعه 

 بخشد.  ها و مواردی که سواد سالمت و آموزش عمومی در باره علوم زیست محیطی را بهبود می توسعه برنامه
 صحبت برای عموم مردم برای آموزش آنها در مورد موضوع مهم بهداشتی 

 موبایل  -تلویزیون یا ماهواره  -ارائه اطالعات مربوط به سالمت و بهداشت از طریق رسانه شامل رادیو
کمک به فاجعه /بحران یا  تدارک –ملی یا خارج از کشور که سالمت عمومی را بهبود ببخشد. مانند ارائه مراقبت  –خدمات به جوامع محلی 
 کاهش نا برابری سالمت

 گیرند.  هزینه متناسب مراقبت در تصمیم گیری مناسب پزشکی را در نظر می
 های بهداشتی در وب سایت روی موضوعات مربوط به بهداشت  نامه  ها، درمجالت، روزنامه نوشتن

 د.ده ها برای عموم که موضوع مهم بهداشتی را نشان می انتشار کتاب
 آوری خواهد بود.  همه موارد مطرح شده در این ماده با ارائه مستندات و اثربخشی و نوع

 آوری و توسعه برنامه  معیار مهارت و تشخیص بالینی و نوع -5
معیار مهارت و  -5

تشخیص بالینی و 
آوری و توسعه  نوع

 برنامه 
 

 تشابه
 های منتخب مورد مشابه ندارد  های ایران با دانشگاه این معیار در دانشگاه 

 تفاوت 
 های آن به شرح زیر است:  های منتخب به عنوان معیار اصلی است و شاخص دردانشگاهاین معیار 

 اعتبار و شهرت به عنوان یک پزشک که توسط مراجعان و همتایان تأیید شده باشد. 
 های خارجی تأیید شده باشد. بالینی منحصر بفرد یا اصلی و ضروری که اثر زیادی در مراقبت داشته باشد یا توسط سازمانتوسعه یک برنامه 

 ای، به عنوان یک راهنما در زمینه و حوزه خود یا یک وضعیت خاص  برسمیت شناختن به عنوان یک الگوی حرفه 
 امل: گری( ش ای های مراقبت بالینی )حرفه توسعه استاندارد

ای، بکار بردن استدالل تشخیص و قضاوت واستدالل دقیق درمانی، ارائه مستندات در  حفظ اطالعات بروز، حفظ مهارت فنی و روند حرفه
های آنها، پزشکان  مورد مطالعات مربوطه، جستجو و پیگیری مشاوره از سایر ارائه کنندگان مراقبت، ارتباط مؤثر با بیماران و خانواده

 رآموزان و دیگر تیم مراقبتی )پرستاران، داروسازان ( و نگهداری مستندات، توانایی کار مؤثر همتا، کا
 ای( تشخیص بالینی شامل تعالی در حرفه، درستی، همدلی و امانت در درمان باشد)اخالق حرفه
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 بحث
ارتقای  یها اریمع پژوهش نیا از آمده به دست جینتا اساس بر

: شامل رانیا یعلوم پزشک یها علمی در دانشگاه هیأت دیاسات
 یاجرایی، فرهنگ - ی، علمیفناور - یپژوهش، یآموزش یها اریمع
منتخب  یها دانشگاهدر  ارتقا یها اریمع. است یو اجتماع یتیترب -

 ، پژوهش، مهارتیآموزش یرهبر و آموزش یها اریمع شامل
 کی نیهمچن وبرنامه  توسعه ایو  ینیبال یا مراقبتآوری  نوعو

در  وها  حوزه همه در تیفعال شامل که یاریاخت و یتیحما اریمع
 خدمات و مردم به ، اجرایی، آموزشی، فرهنگیاجتماع نهیزم

های منتخب  در دانشگاهاست.  بحران زمان در المنفعه، کمک عام
( ینیبال آموزش، پژوهش، مهارت) خود حوزه ابتدا یارتقا داوطلب

و نود درصد فعالیت خود را در این حوزه انجام کند  می نییتع را
تأثیر  یها سهم را در دستاورد نیتر بیش یحوزه انتخابدهد.  می

رهبران برجسته در  دیبا ارتقا داوطلبان و کند می فایدر ارتقا ا
 در و یملای،  منطقهشناخته شدن  تیرسمه بحوزه خود باشند. 

 یالزام حوزه کی در خود تخصص و رشته در یالملل بین یموارد
 یآموزش یها تیفعال یبررس، حوزه نییبعد از تع مرحله در. است

 یآموزش تیها فعال . در همه حوزهشود انجام می ارتقا نیداوطلب
 آموزش تیبر اهم لیدل نیا شود و می یبررس ارتقا نیداوطلب
در مرحله بعد در صورت فعالیت قابل توجه داوطلب ارتقا است. 

تواند جهت کمک در  در موارد اعالم شده در معیار حمایتی می
 و ماریب مراقبت تیاعضای مسؤول همهارتقای مستندات ارائه دهد. 

، یفکر صداقتای،  حرفه تیصالح با دیبا را خود یدانشگاه
 اه انجام دهند. دانشگ ریباال در مس یاخالق یها استاندارد

ها شامل: آموزش،  هاروارد و ویل کورنل معیار در دانشگاه
آوری بالینی است و یک معیار حمایتی  پژوهش، مهارت و نوع

ها به عالوه مسائل اجتماعی و فرهنگی و  شامل همه حوزه
های عام المنفعه و کمک در زمان بحران و باال بردن سطح  کمک

ها شامل:  هاپکینز معیار شگاه جانسواد سالمت مردم هست. در دان
معیار آموزش، پژوهش، مراقبت بالینی و گاهی توسعه برنامه 

در است و معیار حمایتی جهت کمک در ارتقای داوطلبین هست. 
 یها اریرا جزو مع آموزش و ینیبال مراقبت استنفورد دانشگاه

و اجرایی را به عنوان  یعلم یها کرده است و دستاورد انیخود ب
 تیموضوع باز اهم نیدر نظر گرفته است و ا یتیحما اریمع

 . کند می انینما شیاز پ شیرا ب آموزش
به  ارتقا داوطلب خود توسط یستیبا تیفعالپژوهش،  حوزه در

صورت کاربردی، همراه با تولید دانش باشد و شناخته شدن در 
 ها الزامی است. های همه حوزه المللی در فعالیت منطقه، ملی و بین

 تیفعال محدوده به عنوان را محدوده کی منتخب یها دانشگاه
به با توجه  نیا کهاند  گرفته نظرحوزه خود در در ارتقا داوطلب

ها، چند کیلومتر  و بعضی دانشگاهشهر  ای التیچند ا، دانشگاهنظر 
مسأله  نیا. شود اعالم میفاصله از محل فعالیت داوطلب ارتقا 

و در  آموزش یساز کسانیارائه خدمات به مناطق محروم و یبرا
حائز  اریبس سالمت دسترس بودن منابع و باال بردن سطح سواد

 خود، دررشته  وحوزه  در دیباارتقا  داوطلب یعنیاست.  تیاهم
با  است کرده نییتع تیفعال منطقه به عنوان دانشگاه کهای  منطقه
 . باشد شده شناختهمستندات  ارائه

 دیاساتارتقای  یها اریمع نهیزم در شده انجام یها پژوهش
 چالش به پرداخته، آنرا اریمع کی یبررسعلمی هر کدام به  هیأت

 انیب را ارتقا ریمس رشناسی د آسیب و مشکالتها،  یکاست و دهیکش
جهت ارتقای موجود  یها حوزه کدام از منظر هیچ یولاند.  کرده

 یدر سطح منطقه، ملارتقا  از مرحله هرداوطلب و شناخته شدن در 
 از راهای داوطلب  ای جهت فعالیت و داشتن منطقه یالملل بینو 

 تقریباً مشابه یها پژوهش از استفاده با امااند.  ندانسته ارتقا الزامات
 . پرداختحاضر  پژوهش جینتا تأیید به توان می

اند که بر اساس  اذعان داشته خود پژوهش در همکاران و کار گندم
آموزش،  اریاخت در زمان بودن علمی، محدود اعضای هیأتنظر 
 یبرا مناسب منزلت و شأن متنوع، نبود یها تیمسؤول و فیوظا

با آموزش بر  سهیدر مقا پژوهش نقش بودن آموزش، پررنگ
ساختار  رییاند که تغ گرفته جهینت و گذارد می تأثیر ینیبال آموزش
به عنوان  ینیکه به آموزش بال یفرهنگ جادیبه سمت ا یآموزش

 آموزشاز مشکالت  یاریتواند بس می شودخدمت بها داده  کی
 جینتابا توجه به  .(12)دینما مرتفع را علمی هیأت یاعضا و ینیبال

 مقاالت تعددو  ازاتیبا امت پژوهش ایمعبه  رانیا در پژوهش نیا
و اجرایی  یعلم اریتوجه به معبا است. داده شده  یتر بیش تیاهم

نظر گرفته شده  در یاصل اریمع به عنوانما  یها که در دانشگاه
 کهجهت ارتقا هستند  ازیبه ارائه خدمات و کسب امت موظف دیاسات

ما  این که موضوع دیگر و آموزش یبرا کم زمان یعنی نیا
 ینیبالیا مراقبت آوری  مهارت و نوع اریبه عنوان مع یاریمع

است. در  نیندادن به آموزش بال تیبر اهم لیدل نیهمکه  میندار
 اریمع نیا درمناسب  یها حالی که با در نظر گرفتن شاخص

 کردن کم و ینیباال بردن سطح مراقبت و مهارت بال باتوان  می
 ماریمراقبت ب تیفیبهبود ک و ماریب یمنیا ، باالبردنیپزشک یخطا

که این کامالً با پژوهش ما . میبه اهداف نظام سالمت برس
 خوانی دارد.  هم

ای در رشته  زاده و همکاران در مطالعه خود فرد حرفه یشوشتر
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مورد انتظار حرفه خود و  یها را متبحر در مهارت اش یتخصص
گری و اخالق  ای حرفه تیاند که اهم دانستهای  متخلق به اخالق حرفه

 رشیپذ روند در رییتغ مستلزم مسأله نیاکند.  می انیای را ب حرفه
 و یپزشک اخالق ی،اجتماع و یانسان علوم سیتدر و دانشجو

 ینیبال کار پوشه از یبخش به عنوان یاجتماع یمرب یابیارز
ای  حرفه اخالق و گری ای حرفه بر هم پژوهش نیا جینتا .(11است)

مهارت و  اریمع داشتن صورت در مورد نیا که است شده متمرکز
 یابیارز تواند می مناسب یها شاخص نییتع با ینیبالآوری  نوع

مهارت  اریدر نبود مع یگری و اخالق پزشک ای حرفه نیبنابرا. گردد
درست آن به عنوان حلقه مفقوده  یابیو ارز ینیبال صیو تشخ

 دارد.  یخوان با پژوهش ما هم بیترت نیکه بد شود مطرح می
د، یاسات نظر به دنکن می انیبو همکاران در مطالعه خود  غالمی

است  کتاب و مقاله چاپ بر یعمدتاً مبتن علمی ارتقای هیأت ستمیس
کنند  یآموزشوقت خود را صرف مسائل  تر بیش دیکه اگر اسات

عالوه بر آموزش، تعهدات  یعنیشود.  حل می یمشکالت متعدد
 قیداشته باشد و تنها از طر یکاربرد یکردیرو دیای هم با حرفه

 و امحتو بلکه دیبخش بهبود را افراد تیشخص توان نمی آموزش
 امحتوآموزش، مطالعه به  نیا .(12)است مؤثر زین آموزش روش

های  یافته درای توجه داشته که  فهتعهدات حر و آموزشو روش 
شد  می یابیو ارز یبررس آموزش، ها پژوهش ما هم درهمه حوزه

استاد در هر حوزه  یعنیدهد.  آموزش را نشان می تیاهم نیکه ا
 یها باشد و از روش یمعلم خوب دیدر دانشگاه ابتدا با یتخصص
 . کند استفاده مؤثر یآموزش
نبودن  رانیا یها در دانشگاه یآموزش اریدر مع گریمهم د مسأله

و همکاران  یاست. توتونچ ماریمراقبت از ب یها تیفعال یجایی برا
 یکنون تیکنند که در وضع مسأله اشاره می نیدر مطالعه خود به ا

و  تی. کمستیآموزش ن یبرا یوقتماران، یبا توجه به درمان ب
در آموزش  یآموزش، نقش اصل اریآموزش در مع تیفیک

مهم است و  نهیزم نیاست مهارت در ا یهیبد دارد و انیدانشجو
در نظر گرفته شود. نقش  یابیارز یخوب برا اریمع کیتواند  می

قابل  یآموزش یها مهارت شرفتیو پ اعتبار یابیدانشگاه در ارز
 یآموزش، ناکارآمد یابیمشکل در ارز نیتر توجه است. مهم

 مطالعه نیا در .(11عملکرد آموزش گزارش شده است) یابیارز
 ماده یها بند جزو که آموزش تیفیک یابیارز که دهد می نشان

 انجام یدرسته باست  مهم اریبس و ارتقا نامه آیین آموزش
 در دیبا ووجود ندارد  نیاز بال یابیارز یو جایی برا شود نمی
 دانشکده و انیدانشجو توسط دیاسات آموزش یفیک یابیارز نیتدو
 نیتر مهم جزو آموزش اریمع حالی که در. شود نظر دیتجد

 دانشگاه از مناسب یها یخروج به منجر آن به توجه و ارهایمع
مهارت  یجداگانه برا اریمع کیدر کشور ما  چون یاست. از طرف

در  یابیارز یالزم برا یها و به تبع آن شاخص ینیبال صیو تشخ
 نیا، شود می دهیآموزش سنج اریالب معقنظر گرفته نشده و در 

 های حوزه کیتفکبا رسد  . به نظر میشود می آشکارتر ءخال
ین فعالیت در تر بیشانجام و ینیآموزش، پژوهش و مهارت بال

ی بزرگ  ها تیکم کردن مسؤولحوزه تخصصی خود و همچنین 
 ازیاستفاده از مشاوره در مسائل مورد ن و ی، علماجرایی اریدر مع

 را یمناسب یخروج و برده باال را کار تیفیک یمتوان می، دیاز اسات
 یها تیفعال و تیمامور تطابق عدم مطالعه نیا. میباش داشته

 جینتا. داند می یآموزش اریمع مناسب یابیارز موانع از را سازمان
 ارهایبه مع یدهی مناسب وزن رانیکه در ا دهد نشان میمطالعه  نیا

مهجور آموزشی  یابیآموزش و به تبع آن ارز اریداده نشده و مع
 های مطالعه ما است.  سوبا یافته که هم مانده است

 یبرا سندینو می خود مطالعه در همکاران و یکمال نیهمچن
 است الزم علمی هیأت یاعضا از معتبر یابیارز کی به یابیدست

 وها  تلیفعا هیکل به که باشد ایپو و ریفراگ یابیارز ستمیس کی
 نیا جمله از. بپردازد علمی هیأت یاعضا یها تیمسؤول
 نشان. مطالعات اعضای است یآموزش تی، فعالها تیمسؤول

. بر اساس ندارد وجود تیفعال نیا یبرا یمناسب ابزار که دهد می
و  سهیکه در همه موارد مقا یبه روش برد توجهمطالعه با  نیا

 در را یاسیس و ی، اقتصادی، اجتماعیل فرهنگئاسم دیبا قیتطب
با توجه به  ینظر اساس دیتجد کیرسد  نظر می م بهیرگیب نظر

 دیاسات یابیدر کشورمان در مورد ارز یو اجتماع یمسائل فرهنگ
 رانیکه در ا دهد می نشانمطالعه  نیا جینتا .(14)شودانجام  دیبا

وجود ندارد  ینیآوری بال مهارت و نوع اریبه عنوان مع یاریمع
 ینیبال دیشود واسات می یبررس یآموزش اریموضوع در مع نیوا

در حالی  دانند نمی نیبال یابزار موجود در آموزش را مناسب برا
شده و به دنبال  یجدا معرف اریمع نیمنتخب ا یها دانشگاهکه در 

از  یابیارز نیکند و همچن می یابیی خود را ارز ها آن شاخص
 تیفیشود ک انجام می انیکه توسط دانشجو دیعملکرد اسات تیفیک

البته در  که دارد یبه بازنگر ازین نیو ا شتهندا یمناسب
و همساالن انجام  انیاز دانشجو یابیمنتخب هم ارز یها دانشگاه

فرهنگی و  طیتوجه به شرا بامسأله در کشور ما  نیاشود اما  می
 . طلبد می را یتر بیشتوجه اجتماعی 

 در یگلمکان که است پژوهش اریمع گرید مهم یها اریمع از یکی
 یها استیس در توجه مورد مقوالت از یکی دیگو می خود مطالعه

نامه  آیین طبق. است یعلم ورشد پژوهش بحث یکشور کالن
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بین شده  هیملزم به داشتن مقاله در مجالت نما دیاساتارتقای، 
، یقیتشو یها و بسته یدر کنار انتفاع مادو  هستند المللی

دور ماندن از اصل و هدف  یبرا نهیزمالزام،  و یماد یها زهیانگ
 نبود و یپژوهش مجالت مجوز افزون روز رشدعلم فراهم است. 

 مقاله خطر با را یپژوهش جامعه همه مجالت تیفیک کنترل نظارت
 دیتول چرخه در یجد نقص باعث نیوا است کرده مواجه یپرداز

 و کالن یها یگذار سیاست رغم یعل، ما کشور در ثروت و علم
کامل با  آشنایینشان از عدم  نیا وبودجه شده است  صرف

ها و جامعه دانشگاه  یگذار در سطوح سیاست یمنطق تفکر علم
 با ما یها پژوهش ایآ که شود می مطرح سؤال نیا(. 15است)

 یبرا ثروت و دیتول به منجر و ینه، کاربردیهز و وقت صرف
 یالتحصیل فارغ جهتنامه  انیپا داشتن ضرورت .است شده کشور
 انجام شیافزا به منجر یلیتکم التیتحص و یپزشک مقاطع

 شده آنها ازای  کتابخانه استفاده و پایین تیفیک با ییها پژوهش
نامه ارتقا در  آیین در پژوهش ماده یها بند درکه  مینیب . میاست

و از  نام برده شده مقاله در مجالت نیچند داشتنبه  الزام رانیا
که جهت  انیمواقع با کمک دانشجو تر بیش طرفی انجام آن

 باعثالتحصیلی نیاز به داشتن کار پژوهشی و مقاله دارند،  فارغ
. ثروت شده است دیتولهدف علم و  و آموزش ازاصل ماندن دور
و  یملای،  منطقهشناخته شدن به عنوان محقق برتر  حالی کهدر 
 خود توسط لیو اص یکاربرد، یادیبن قاتیتحق داشتن و یالملل بین

منتخب به  یها دانش و ثروت در دانشگاه دیو تول ارتقا داوطلب
سو با  مطالعه هم نیو ا شود می شناخته پژوهش اریمععنوان 

 است.  ما ژوهشپ
نامه  آیینخدمات اجرایی  اریو همکاران در مورد مع توتونچی 

اعضای  که کردند انیب رانیعلمی در ا هیأت دیاساتارتقای 
اند  ندانسته یمنطقاجرایی ارتقا را چندان  یها علمی شاخص هیأت

پندارند.  می رذیپ امکان یها را تا حد شاخص نیبه ا یابیدست یول
 ، همراهها تیمسؤول ارزش با آن قیتطب و ارتقا یها اریمع یبازنگر

 یبرا یکاف فرصت جادیا و یتیریمد یها مهارت توسعه با
 با یهمکار لیتسه نیهمچن و یخدمات فیوظا انواع در مشارکت

 فیوظا عیتوز در تعادل جادیاای،  حرفه یها انجمن و مجالت
 یبرا دیاسات یتوانمند شناسایی وها  تیمسؤول انواع نیب

 خدمات یها شاخص به یابیدست تواند می، یتیریمد توسعه
 نشان پژوهش نیا جینتا .(11)دینما لیتسه را ارتقا اجرایی

 یها اریمع در یاصل یها اریمع از یکی اریمع نیا که دهد می
در  مهارت نبودن لیبدلو  هست رانیدر ا دیارتقای اسات

 در مشارکت یبرا یمساو و یکاف فرصت نداشتنو  تیریمد

 در. نیاز به تامل و باز نگری دارد، همه اعضا یبرا خدمات نیا
 یها اریمع جزو منتخب یها دانشگاه در خدمات نیا واقع
در صورت انجام کار  که است شده یمعرف یاریاخت و یتیحما

با ارائه مستندات به عنوان کمک  ریمس نیدر ا تیمهم و با اهم
 یبرا یوقت کاف دیاسات بیترت نیا به. دیآ می حساب بهبه ارتقا 
بودن  یاصل لیبدل در کشور ما . اماباشند داشته آموزش

 ازیخدمات جهت کسب امت یاز انجام بعض ریناگز دیاسات، اریمع
آموزش و کسب  یبرا دیزمان مفموضوع  نیهستند که ا

توسط  یو کاربرد لیپژوهش اص کیو انجام  نیمهارت در بال
  .ردیگ اعضا را می

و همکاران  یدیعم یو اجتماع یتیترب -یفرهنگ اریمورد مع در
 و آموزشکنند که پس از نظام  می انیدر مطالعه خود ب
 وها  ارزش انتقال یبرا ابزار نیتر مهم پرورش، دانشگاه

 شکل به جامعهی  توسعه و شرفتیپ و جوان نسل به هنجارها
 فهیجوامع، وظ تیاست و دانشگاه به عنوان محور عقالن حیصح
 عهده بر زین را جامعه فرهنگ یارتقا و یسازز، باانتقال ریخط

، یفرهنگ اریمع، پژوهش به منظور شناخت بهتر نیدارد. ا
 یو دشوار میبودن مفاه یانتزاع لیرا بدل یو اجتماع یتیترب

 یها تیدر قالب فعال آن یارزش و یانتزاع میسنجش مفاه
و لزوم  تیبراهم یبررس نیابررسی کرده است.  کیآکادم

و مشارکت  یفرهنگ یها تیفعال یبلند مدت برا یریز برنامه
فرهنگ در  یعلمی به عنوان کارگزاران اصل هیأت یفعال اعضا

 یکم و یفیک یها شاخص نیتدو نیکند. همچن دانشگاه داللت می
 را یو اجتماع یتیترب، یفرهنگ یها تیفعال سنجش یبرا مناسب
را  یاریمعفوق  مطالعه . در(17)داند ناپذیر می اجتناب تیضرور

 یاصل اریمنتخب به عنوان مع یها که در دانشگاه ررسی کردهب
 و یمل و یفرهنگ مختلف مسائل در کمک ینشده ول یمعرف
درموضوعات عام المنفعه  یهمکار محروم و مناطق در تیفعال

 دیاساتوکمک در ارتقای  یتیحما اریبه عنوان مع یاریرا در مع
 لیاص فرهنگ تیاهمبه  توجه با ما کشور. در است گنجانده

است  فرهنگ یارتقا محل دانشگاه این که و یاسالم و یرانیا
کرده است اما  یمعرفاصلی  اریمع کیموضوع را به عنوان  نیا
و ملموس  یابیقابل دستو مناسب  یو کم یفیکی ها شاخص ایآ

در زمان  دیهمه اسات ایآ .است شدهآن در نظر گرفته  یبرا
هایی را  چه کار اریمع نیهستند که در مورد ا هیاستخدام توج

 چونکرد که  یادآوری توان می نجایا در .توان انجام داد می
مؤثر در  اریروش بس، است یو جار یسار تیو ترب فرهنگ

 دیاسات توسط (Role modelling، نقش الگو بودن )آموزش
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گویی  ها پاسخ اریاین که در همه مع یبرابنابراین است. 
 ازمندیعلم، ن دی، عالوه بر تولمیداشته باشاجتماعی 

 متبحر دیاسات تیدانشجو، ترب رشیمناسب در پذ یریز برنامه
 یها شاخص نییتع، اخالق به متعهد و خود یتخصص رشته در

 که میباش می درست و مستمر یها یابی، ارزها اریمع در مناسب
 سالمت آموزش، بحران زمان در میعظ تیظرف نیا از میبتوان

 . میببر استفاده یاجتماع معضالت و مشکالت حل، جامعه به
 

 گيري نتيجه
ها در  اریمع نشان داد پژوهش نیا از آمده به دست جینتا

، مهارت ی، پژوهشیآموزش یها حوزه منتخب در یها دانشگاه
موارد ساخت برنامه  یو در بعض ینیمراقبت بال ایآوری  و نوع
 در بنابر این کند. حوزه را انتخاب می کیکه داوطلب ارتقا  ،است

 در یاصالحات توان می علمی هیأت دیارتقای اسات یارهایمع
 به طور گرفت نظر در دانشگاه یها یخروج بهبود روند جهت

مهارت و با در نظر گرفتن معیار  آموزش اریمع درمثال 
 یاتیعملجهت  بیمناس یها توان شاخص می ینیبال صیتشخ

در همه تعیین کرد تا  یشکزاخالق پ گری و ای کردن حرفه
ای و متخلق به اخالق  مجرب و حرفه دیاسات تیمقاطع با ترب

در . برداشت یگویی اجتماع مثبت در جهت پاسخ یبتوان گام
 کی از رسد می نظر به هم آموزش اریمع در یابیارز مورد

 ییها پرسشنامه و یابیارز اصول به توجه با هیال چند یابیارز
 به تا کرد تیتبع دیبا مجرب دیاسات از استفاده با ساختارمند

 . میابی دست مناسب یخروج
 نیا یها تری به بند دهی مناسب وزن دیبا پژوهش اریمع در
 ، کاربردی و جهت حلها ها و پروژه و پژوهش میبده اریمع

توجه  تیفیبه ک ادیز تیکم ید و به جانمشکالت جامعه باش
توان  اعضا است که می تیفعال منطقه نییتع گرید مسألهشود. 

 نییآن را تع رانیشده در ا نییتع یشیبا توجه به مناطق آما
 یعلمی در رشته و حوزه تخصص هر عضو هیأت یعنی ؛کرد

داشته  تیمحل خدمت فعال یشیتواند در کل منطقه آما خود می

موضوع  نیباشد و مستندات خود را جهت ارتقا ارائه دهد و ا
ها در همه مناطق و عدم  ها و مهارت تخصص عیمنجر به توز
گویی  خود مصداق پاسخ نیا ها در مرکز شده و تجمع مهارت

جهت اعضا  یحوزه تخصص نییتع گریمورد د .است یاعاجتم
 کیاز اعضا خود را  یرسد که بعض مهم به نظر می اریبس

ای به پژوهش ندارند که با  دانند و عالقه می نیمتخصص بال
مشکل حل شده ومنجر به بهبود  نیخود ا تیحوزه فعال نییتع

عالقه به آموزش  یشوند و برعکس بعض عملکرد در حوزه می
. ابدی کار بهبود می تیفیحوزه، ک کیتفک نیدارند که با انجام ا

 یابیگو باشند و ارز در قبال آموزش پاسخ دیها با همه حوزه
 اعضا انجام گردد.  هیدر مورد آموزش از کل یمناسب

دست  یها شاخص نییتع یاجتماع و یتیترب، یفرهنگ اریمعدر 
رسانه،  قیمله آموزش از طرج است از اتیاز ضرور یافتنی

به عموم مردم و باال بردن سواد سالمت،  تیسا روزنامه و
دار، ردر مناطق کم برخو تیکمک در زمان بحران، کمک و فعال

، کمک یشیدر موضوعات روز سالمت در منطقه آما یسخنران
 . رهیبشر دوستانه و غ یها وکار

جهت  یمستنداتملزم به ارائه داوطلب ارتقا  ،که نیآخر ا در
 خود در محل ومنطقه خود یبرتر بودن در حوزه تخصص

در مراحل باالتر در سطح  شده توسط دانشگاه( و نیی)تع
به  باشد. یعنی یالملل باالتر در سطح بین یها کشور و در رتبه

 نیعنوان فرد متخصص در رشته خود شناخته شده باشد. ا
ها و  دانشگاه باالتر بردن سطح علم و دانش در یموضوع برا

 نییرسد که مستلزم تع به نظر می دیمف اریبهبود آموزش بس
شناخت در سطح منطقه و در سطح  یهایی برا شاخص

 . است یالملل بین
 

 قدرداني
ولین و اساتید دانشگاه علوم پزشکی ؤبدین وسیله از کلیه مس

مشهد که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند کمال 
  تشکر را داریم.سپاسگزاری و 
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Abstract 
Introduction: Comparative studies are one of the research methods in reviewing educational programs. This study 

endeavored to describe, interprete, and compare the criteria for promoting Iranian medical  with selected universities 

in the world.  

Methods: This is a descriptive-comparative study that first studied the new regulations for the promotion of faculty 

members of Iranian universities of medical sciences, then the latest criteria for the promotion of professors in other 

universities and research conducted in this regard, Searched, translated, and studied by searching the sites of various 

universities and the Google-scholar, Scupos, Pubmed sites, and the Proquest and Magiran magazines. The four 

prominent universities in Shanghai International Rankings, including Harvard, Stanford, Will Cornell and John 

Hopkins, were selected as the research sample. The applied model in this study was a Beredy model that identifies four 

stages of description, interpretation, proximity, and comparison in comparative studies.  

Results: In the studies, it was determined that the criteria in the selected universities are in the fields of: education, 

research, skills and innovation, or clinical care, and in some cases program construction. The candidate chooses to 

upgrade a field. There is also a support criterion consisting of achievement in all specific areas and activities. In Iran, 

educational, research-technology, scientific-executive and cultural-social training criteria are the main criteria.  

Conclusion: The results obtained allow the country's scientific policymakers to develop, revise and modify the criteria 

for promoting faculty members with a broader vision which in turn set the stage for the ground for the comprehensive 

promotion of scientific and research education in the country.  
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