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 مقاله پژوهشی 

 

 یدرمان یخدمات بهداشت تیریارشد مد یکارشناس یبرنامه درس یروزآمدساز
 سالمت ستمیمورد انتظار س یشغل یهاصالحیتبراساس 

 

 *مرزبان مایابرازه، س یعلر، ماه یعل ،عباس دانش کهن، محمد پالش ،ینادر جهانمهر، احسان زارع ،ینجف هیمرض

 

 

 چكيده

ت است. با توجه به مشکال کیآموزش آکادم ستمیبازار کار و س نیبه دنبال کاهش شکاف ب یستگیبر شا یآموزش مبتن مقدمه:

اس رشته براس نیا یبرنامه درس یروزآمدساز با هدفپژوهش این  ،در بازار کار یدرمان یخدمات بهداشت تیریرشته مد نالتحصیالفارغ
 انجام شد. سالمت ستمیمورد انتظار س یشغل یهاصالحیت

در سال  یتبهش دیشه یدانشگاه علوم پزشک یو آموزش پزشک تیریبا روش گروه متمرکز در دانشکده مد یفیپژوهش به صورت ک :هاروش

 هامارستانیب رانیشاغل و دو نفر از مد التحصیلفارغو کارشناسان،  علمیهیأت ینفر از اعضا 89تعداد  یبحث گروه یانجام شد. برا 8931
 تیریمحتوا و سرفصل دروس مقطع ارشد رشته مد یابیبازار کار و سپس ارز یهایازمندیو ن یدانشگاه یهاتفاوت آموخته ییجهت شناسا

 مورد توافق انجام شد. جیاز نتا یبردار ادداشتیبه اجماع نظر گروه،  دنیبا رس انیانتخاب شدند. در پا یدرمان یخدمات بهداشت

 ینیبال یهادر بخش مسألهو حل  اننفعذیارتباط با  ،یگروه کار مؤثر یرهبر ن،التحصیالفارغ ازیمورد ن یهاصالحیت نیترمهم نتايج:

 ییآشنا ،یرساناطالع یهاستمیدرس س آموزش موجود از جمله در یدر محتوا یراتییتغ جادیموجود، ا ییپوشش نارسا یشدند. برا ییشناسا
مشکل، در درس زبان،  فی/توصیده تیشناخت/اولو یهامهارتبر شواهد، در درس روش پژوهش،  یمبتن یریگمیتصم تیبا اهم

 لیحلوروزآمد پردازش/ت یکاربرد یهاافزارنرمو استفاده از  ییآشنا ،یاتیالملل، در درس آمار حنیب یمتون علم نیدرک و تدو یهاصالحیت
 .دیمشخص گرد اننفعذیمهارت ارتباط با  ک،یاستراتژ رنامهو در ب تیریداده مد

اضافه  یمورد انتظار به برنامه درس یهاصالحیت تأمین یبرا یدیجد یشد واحدها شنهادیپژوهش پ یهاافتهیبا توجه به  گيري:نتيجه

معناداردر  یراتییزمانبر است، اعمال تغ یندیفرا رانیدر ا یآموزش کولومیکور رییکه تغ نیبا توجه به ا یاز آنها شود، ول یبرخ نیگزیجا ای
 .گرددمی شنهادیپ یفعل نیعناو فظدروس موجود با ح یمحتوا

 

 یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد ،شغلی تیصالح ،یبرنامه درس یالگو های کلیدی:واژه
 911تا  931 (:91)02؛ 9311 شهريور/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

 
 

                                                 
 و یگذارسیاست ت،یری( گروه مداریمرزبان )استاد مایدکتر سنویسنده مسؤول:  *

 دیشه یدانشگاه علوم پزشک ت،یریو مد یآموزش پزشک ،یدانشکده مجاز ،اقتصاد سالمت

  simam1349@gmail.com .رانیتهران، ا ،یبهشت

دانشکده بهداشت،  ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد یدکتردکتر مرضیه نجفی،

قلب و عروق،  یهابیماری قاتی. مرکز تحقرانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک

 دکتر، (marziyenajafi@yahoo.com. )رانیالبرز، کرج، ا یدانشگاه علوم پزشک

و اقتصاد سالمت، دانشکده  یگذارسیاست ت،یری( گروه مدارینادر جهانمهر )استاد

. انریتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ت،یریو مد یآموزش پزشک ،یمجاز

 دیشه یقلب و عروق، دانشگاه علوم پزشک یهابیماریاز  یریشگیپ قاتیمرکز تحق

( اری)استاد یدکتر احسان زارع ؛(n.jahanmehr@gmail.com. رانیتهران، ا ،یبهشت

و  یآموزش پزشک ،یو اقتصاد سالمت، دانشکده مجاز یگذارسیاست ت،یریگروه مد

. رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ت،یریمد

(zarei_1980@yahoo.com ؛) ت،یری( گروه مداریعباس دانش کهن )استاددکتر 

ه دانشگا ت،یریو مد یآموزش پزشک ،یمجاز هو اقتصاد سالمت، دانشکد یگذارسیاست
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  مقدمه

نظام سالمت کشور چه در ابعاد کالن و  تیریشک مدیب

 یو غنا رانیمد یهاصالحیتاز  یچه در سطح خرد تابع

مراکز است. امروزه  نیا تیریمد یاتیعمل یهامهارت

و  میتوان به صرف دانستن و سخن راندن از مفاهینم

 نظام سالمت دهیچیپ یهااز پس چالش تیریعبارات مد

ناهموار حاضر،  طیشرا رییتغ ودرک  یبرآمد، بلکه برا

 ،چون توان ارتباط با جامعه یو تجرب یعمل یهامهارت

هبود و ب تحول یرهبر ،رییتغ یزیربرنامه ،یستمیتفکر س

تا سر حد انتظارات سالمت مردم الزم است. همان دانش و 

خدمات  تیریکه در کشور ما در رشته مد ییهامهارت

 دهنیآ رانی)مد رانیفراگ هب ستیبایم یو درمان یبهداشت

 (. 1)سالمت( آموزش داده شود

 یهاشهیکه ر ییهارشته در دانشگاه نیروند آموزش ا

 ریآن را در سطح جهان پروراندند )نظ کیآکادم یعلم

(، در ابتدا به صورت تمرکز بر آموزش کایآمر یهادانشگاه

و  یمبان فیبود که به توص یاهیپا یهایدانش و تئور

 یریزبرنامه یهاروش ایمثل مکاتب  تیریابعاد مد لیتحل

آرام  یپرداخت، ولمی سالمت یهاستمیدر س یابیو ارز

 هیبه متون و دانش پا رانیفراگ یابیآرام تمرکز بر دست

 یچون رهبر ییهایتوانمند جادیخود را به ا یجا ت،یریمد

ها داد. دانشگاه شرانیپ یو کار گروه مسألهمؤثر، حل 

 کانام ریبه مد یستمیس یکه درک، تفکر و طراح افتندیدر

حل  یو برا ندیمشکل را بب کیو جوانب  املدهد همه عومی

 نیبهره برد. به هم یاجامع و ابزار حرفه یدیمعضالت ازد

و درک  ازهاین رشیپذ یدانشجو برا یمنوال توانمند

کنندگان را پرورش دادند ارائه یجاه جامعه ب یهاتیاولو

به منظور بهبود آنچه در  تیریمد یهااز داده و استفاده

گذاران و استیارتباط مؤثر با س گذرد،یها مسازمان

                                                 
دکتر (؛ daneshkohana@gmail.com. )رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک

 ،یو اقتصاد سالمت، دانشکده مجاز یگذارسیاست ت،یری( گروه مداریمحمد پالش )استاد

. رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ت،یریو مد یآموزش پزشک

(m.palesh@gmail.com ؛) ت،یری( گروه مداریماهر )استاد یعلدکتر 

ه دانشگا ت،یریو مد یآموزش پزشک ،یو اقتصاد سالمت، دانشکده مجاز یگذارسیاست

و  تیفیمستمر ک یارتقا ییتوانا ل،یدخ اننفعذی

 یهارا در برنامه ریمد کی ازیمورد ن یعمل یهامهارتریسا

شوند بلکه بارها و بارها  سیگنجاندند تا نه فقط تدر یدرس

 عیروند سر کی. در ابندیو توسعه  نیتمر دینظر اسات ریز

 نیگزیجا یبکل ت،یو کسب صالح یآموزچند ساله مهارت

ها شد و روش یالزام دانشجو به خواندن و حفظ کردن مبان

به همه  یکه به دانشجو در زمان آزمون دسترس ییتا جا

محفوظات،  یجاه تا ب شودیداده م نیآنال کیمنابع تئور

راه حل  یطراح و،یسنار کیاو در درک  یعمل یهاصالحیت

 یاز همه منابع درس ببا استفاده مناس شنهاداتیپ نیو تدو

 ای یپزشک شرفتهیکه در آموزش پ یاوهیشود. ش دهیسنج

 نیا تیماه ر،یاخ یهالدر سا .رودیکار مه ب زین یمهندس

ل تکام تیبر صالح یمبتن یهاآموزش یاجرا لیرابطه به دل

بر زمان در آموزش  یو مبتن یسنت یالگوها (.2)است افتهی

 در تیو عدم موفق یاز اندازه به تئور شیخاطر توجه ببه

آموزش  که یمورد انتقاد قرار دارند، در حال ازهاین تأمین

ال ح نیع و در کیستماتیروش س کی تیبر صالح یمبتن

 طیشرا فیروش تمرکز بر تعر نی. در ااست ریپذانعطاف

و  دموزنایب دیابتدا بافراگیران است که  یریگقابل اندازه

انجام  دهیدآموزش یانجام کارها یچگونگ یابیسپس ارز

 یساعات کار رو نیکه در آموزش نو یدر حال(. 3شود)

 دیتمد ییتا جا یعمل نیو تمر یجمع ،یفرد یهاپروژه

کسب و اثبات  یستگیشا کی یکه به طور عمل شوندیم

اصطالحاً  ایشود که دانشجو در آن صاحب مهارت 

دوره  کیکسب شده در  یهاصالحیتشده است.  یمستر

و  دروس یمحتوا نمناسب بود دوره، تیفیک هینما نیبهتر

 حسابه ب دیو اسات انیدانشجو یمناسب بودن آمادگ زانیم

 (. 4)ندیآیم

 یهاصالحیتهم  یاکار حرفه یدر بازارها گرید یاز سو

 ی(؛ دکتر علdralimaher@gmail.com. )رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک

علوم  گاهدانشکده بهداشت، دانش ،یدرمان یخدمات بهداشت تیری( مداری)استاد زهابرا

 (Ebraze1880@yahoo.com. )رانیقم، قم، ا یپزشک

 11/1/88 تاریخ پذیرش: ،11/8/88، تاریخ اصالحیه: 82/11/82 مقاله: اریخ دریافتت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 12

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5039-fa.html


 مرضیه نجفی و همکاران یدرمان یخدمات بهداشت تیریرشته مد یدرس یمحتوا یروزآمدساز
 

 http://ijme.mui.ac.ir (41)02: 4311/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / شهريور  431

 یبه طور مداوم و به صورت چند بعد دیمشاغل با ازیمورد ن

 یهاگاهیکه در جا یکه افراد نیا یعنیشوند،  فیتوص

 دیاب رندیگیقرار م کیو استراتژ یانیم ،یاتیعمل تیریمد

 یو رفتارها یعملکرد یهامهارت ،ییربنایچه دانش ز یدارا

(. 5)عمل کارآمد باشند یباشند تا در واد یمناسب اجتماع

 کیآغاز عملکرد در  یبرا ازیمورد ن یهامهارت ت،یصالح

از دانش، ای گسترده فیط ل( و شام6/رشته است)طهیح

 کیارائه  ییافراد است که توانا یرفتار ینگرش و الگوها

توان از چهار می (. آن را7کند)می خدمت خاص را فراهم

 ،یافق زمان ،یدگیچیاقدامات انجام، پ لیتکم ایشدت  طه؛یح

 یو راهبرد یسازمان ،یو سه سطح فرد( 8)تأثیر زانیم

متقابل مهارت و  بیشامل ترک یکرد. سطح سازمان یبررس

و با ساختارها، راهبردها و  گریکدیدانش کارکنان با 

شامل دانش و  یسازمان است. در سطح فرد یندهایفرا

ر د هاتیظرف ینقش، و سطح راهبرد یفایبالقوه ا یهامهارت

از  یخاص بیاز راه ترک زیمآرقابت یو حفظ برتر جادیا

 مارستانیب ریکه چگونه مد نیا (. مثال9ًست)اومهارت  دانش

 یهامیپزشکان و ت یعملکرد را برا یدیکل یهاشاخص

از  یاکند به مجموعه ییو اجرا یطراح مارستانیب ینیبال

 یفن اتیو عمل تیریارتباط، مهارت مد ر،یتدب ،یدانش، رهبر

عملکرد  تیریمد یستگیشادارد که به سرجمع آن  ازین

 . ندیگویم

ل ح ت،یبر صالح یمبتن یهدف از برنامه درس یکل به طور

 یطراح نیراه نو کردیرو نیو مهم است. ا دهیچیپ طیشرا

ازار ب نیارتباط ب تواندیکند و ممی نییرا تع یبرنامه درس

مدارس را  یهاو برنامه یجوامع امروز یهاکار، چالش

 (. 11کند) نیتضم

و  انیدانشجو یهاو دغدغه اتیبا توجه به شکا

د توجه و بهبو ازمندین یهاطهیرشته ح نیا نالتحصیالفارغ

 نیا یآموزش ی. محتوا1برشمرد:  گونهنیتوان امی را

 ست،یرشته متناسب با نامش، توانمندساز ن

نون ف یول کشندیم دکیرا  تیریعنوان مد ن،التحصیالفارغ

روزآمد  یازهایفراخور ن حدرا به  تیریمد یکاربرد

. 2. رندیگنمی سالمت فرا دهیچیپ یهاو سازمان تیجمع

جهان از مقطع  یهارشته در اکثر دانشگاه نیا یورود

دهان و  ،ییماما ،خانواده،ی: بهداشت عمومیکارشناس

 یکراپزشیپ ،یپرستار ،یروانشناس ،یدندان، رفتار سالمت

 حقوق و ،یمهندس ،یدندانپزشک ،یداروساز یپزشک زیو ن

چرا که اعتقاد دارند افراد  .شودیم تأمین یعموم تیریمد

 ،ی/ارتباطی/حقوقی/قانونیسازمان یآشنا به سازوکارها

 یو حت ینیبال ،یآموختگان بهداشتخصوص دانشه ب

جامعه،  یواقع یازهایکه با ن سمیژورنال طهیاز ح یافراد

کار سالمت آشنا  طیخدمات سالمت و مختصات مح

 ت،یریبهبود مد یرشته برا نینفع را از ا نیهستند، بهتر

 یهاسازمان شبردیبه جامعه و پ ییگوپاسخ ت،یفیک یارتقا

ارشد  یکه ورود ستا یدر حال نیا برند،یسالمت م

رشته )که فرصت  نیهم یما محدود به کارشناس تیریمد

را  یدانیم طیجامعه و کار در مح یواقع یشناخت فضا

 و علوم ینیبال یااز افراد حرفه یاند( و معدودافتهیهنوز ن

 تیریارشد مد یری. به عنوان نمونه فراگستا یاعاجتم

مهندسان و پزشکان  گذاران،استیوکال، س یبهداشت برا

شرط  شیپ کی یو گاه ژهیو ازیامت کیدر اکثر کشورها 

 ی. برا3 است یدرمان یاحراز مشاغل حساس بهداشت یبرا

 یهاییرشته بر حسب توانا نیآموختگان ااشتغال مهارت

بهداشت  یهایسازمیو تصم گیریمیتصم طهیدر ح آنان

تحت پوشش و  تیجامعه/جمع طیبهبود شرا ،یعموم

در سالمت بهتر است در  یپژوهش کاربرد یتوانمند

 (. 1در نظر گرفته شود)ای ژهیو طیشرا یاستخدام نیقوان

 نیتریاز اصل یکینشان دادند  زیانجام شده ن مطالعات

رشته در  نیا نالتحصیالفارغو  انیدانشجو یهادغدغه

 رشته نیا یآموزش یکشورمان ضعف در محتوا

 کولومیرولذا با توجه به ثابت بودن ک(. 11و1)است

 به ازیسال و احساس ن ستیرشته به مدت ب نیا یآموزش

 تیریبازار کار گروه مد یازهایمنطبق با ن راتییتغ جادیا

 دیشه یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یخدمات بهداشت

اس دروس بر اس یو انطباق محتوا رییبه تغ میتصم یبهشت
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 یفایا یبرا یالتحصیلفارغپس از  ازیمورد ن یهایستگیشا

 مربوطه گرفت. یو اجتماع یشغل یهانقش

 

 هاروش

 Focusبا روش گروه متمرکز ) یفیپژوهش به صورت ک

groupدانشگاه علوم  یو آموزش پزشک تیری( در دانشکده مد

روش که  نیانجام شد. ا 1398در سال  یبهشت دیشه یپزشک

 یفیک یهاپژوهشداده در  یآورجمع جیرا یهاروشاز  یکی

گروه کوچک از  کیاست که ادراکات، باورها و نظرات 

، خدمات و هادهیا م،یخصوص مفاه را در کنندگانشرکت

نوع مصاحبه عالوه بر آگاه  نی. ادینمامی یمحصوالت گردآور

 نیتعامل ب لی، به دلکنندگانکردن پژوهشگر از نظرات شرکت

حاصل از آن،  ییهم افزا جهیو در نت کنندگانشرکت یفرد

 انیروشنگر در جر یرهایرا فراهم و مس یتریغن یهاداده

 (. 12)دینمامی تأمین زیمصاحبه را ن

و  علمیهیأت ینفر از اعضا 7تعداد  یبحث گروه یبرا

 یدرمان یخدمات بهداشت تیریکارشناسان گروه رشته مد

 یبه صورت سرشمار یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

نفر از  3مند هدف گیریانتخاب شدند و با نمونه

 یدرمان یخدمات بهداشت تیریکارشناسان رشته مد

دانشگاه و شاغل در نظام سالمت و  نیاز ا التحصیلفارغ

تفاوت  ییجهت شناسا مارستانیب رانیسه نفر از مد

بازار کار و سپس  یهایازمندیو ن یدانشگاه یهاآموخته

محتوا و سرفصل دروس مقطع ارشد رشته  یابیارز

انتخاب شدند. در طول  یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد

 ناز پژوهشگرا یکیجلسه پس از اجماع نظر اعضا توسط 

و نظرات توافق  هاادداشتیانجام شد.  یبردار ادداشتی

شده پس از اتمام بحث به اطالع اعضا رسانده شد و مجددا 

با کسب اجازه از اعضا در  نیمچنهنظرات افراد گرفته شد. 

 دنیکار تا زمان رس نیطول جلسه سخنان آنها ضبط شد. ا

 کرد.  دایادامه پ ییاعضا به توافق نها

 کیشدند در هر گروه  میبه سه گروه تقس اعضا

ا و دو ت یباالدست رانینفر از مد کیشاغل،  لیالتحصفارغ

 یوجود داشت. برنامه جلسه، فرم راهنما یعلمأتیسه ه

 یقابل انتظار قبل از برگزار یفرم خروج ،یگروه یکارها

 افراد قرار داده شد.  اریجلسه در اخت

 دنبال شد: لیموارد ذ ییهر گروه کار با شناسا در

که از  ینقش یرسمریو غ یرسم فیوظا ییشناسا -1

 رود. می شاغل انتظار نالتحصیالفارغ

و  یدانشگاه یهاآموخته نیتفاوت ب ییشناسا -2

 ازیمورد ن یهامهارت جهیبازار کار و در نت یهایازمندین

 در بازار کار

، هامهارت جادیا یبرا یشنهادیپ یاهداف آموزش -3

 و ارتباط اهداف با دروس  هایو توانمند هایستگیشا

ف و طریب دیرهبر جلسه با ای گرلیتسهاین که توجه به  با

فرد خارج از پژوهش، آشنا به  نیبدون قضاوت باشد ا

اعضا را به چالش و  و طرف انتخاب شدیب یرشته و فرد

 تیبحث در مورد موضوعات مطرح شده در هر مبحث هدا

به اجماع نظر گروه،  دنیبا رس انیکرد و در پامی

 مورد توافق انجام شد.  جیاز نتا یبردارادداشتی

 در نالتحصیالفارغشاغل بودن  ،ورود به مطالعه یهااریمع

سال سابقه کار در  کینقش مورد نظر و داشتن حداقل 

 یبه مشارکت در بهبود محتوا ینقش مربوطه و عالقمند

ورود به  اریمع رانیرشته بود. درخصوص مد یآموزش

 یلیو داشتن مدرک تحص تیریسال مد 5مطالعه سابقه 

 دیاسات یبود و برا یدرمان یاشتخدمات بهد تیریمد

خدمات  تیریمد یلیهم داشتن مدرک تحص علمیهیأت

 نیا علمیهیأت تیو سابقه حداقل دوسال عضو یبهداشت

 بود.  یرشته در دانشگاه علوم پزشک

 و انتظارات( مارستانیب ری)مد یباالدست رانیدر ابتدا مد

 یبرا ازیمورد ن یهایستگینقش مورد نظر و شا فیوظا

انتظارات سازمان  نیکار و همچن طیانجام آن نقش را در مح

رشته را بازگو کردند. سپس  نیا نالتحصیالفارغاز 

و  های، توانمندهامهارتشاغل تفاوت  نالتحصیالفارغ

 ،هامهارتو  هاآموخته شده در دانشگاه یهایستگیشا

 فیجهت انجام وظا ازیمورد ن یهایو توانمند هایستگیشا
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کار را شرح دادند. پس از آن در هر گروه  طیدر مح خود

مدیریت خدمات بهداشتی کارشناس  یشغل فیمرور وظا

کار  جینتا تیبه صورت جداگانه انجام شد و در نهادرمانی 

شد و در ارائه جمع  یبرا قهیدق 15هر گروه در مدت زمان 

 یتوافق جمع تیفیبهبود ک ناسکارش فیخصوص شرح وظا

کارشناس  فیبه عنوان وظا فهیوظ 19ابتدا  آمد. دربه دست 

 شنهادیپ هامارستانیدر ب مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

که ممکن بود مشابه  یفیتعداد وظا یشد که با بحث گروه

کرد.  دایکاهش پ فهیوظ 13به  فیشدند و وظا یکیهم باشند 

 ودنب یرسمریو غ یدر ادامه اعضا در خصوص رسم

مورد  9 تیبه بحث و تبادل نظر پرداختند که در نها فیوظا

 ریغ فیمورد به عنوان وظا 4و  یرسم فیبه عنوان وظا

 مورد توافق قرار گرفت.  یرسم

حاصل مجددا به  یهاافتهی ج،یاعتبار و اعتماد نتا یبرا

اطالع اعضا رسانده شد و نظرات اعضا مجددا به بحث 

 د. شدن یینها جینتا با توافق اعضا تیگذاشته شد و درنها

 ییبه منظور آشنا یمرحله بعد متخصص آموزش پزشک در

 تیبر صالح یمبتن یگروه با برنامه درس یاعضا

 دادند.ارائه  ینوع برنامه درس نیدر خصوص ا یحاتیتوض

 نییتع از،یمورد ن یهامهارتبه مرور  هاپس از آن گروه

 یو ارتباط با سرفصل دروس حاضر برا یاهداف آموزش

 مارستانیب مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناس 

روه گ ندهیکار هر گروه توسط نما جینتا تیپرداختند. در نها

 یو توافق بندیجمع انیشد و در پاارائه  هاگروه هیبق یبرا

 سرفصل دروس نییمشاغل و تع ریبه سا جینتا میبر تعم

ارائه  یدرمان یخدمات بهداشت تیریمقطع ارشد رشته مد

 شد. 

شرکت کننده در  ینام اعضا یبه جا یحفظ محرمانگ یبرا 

 پژوهش از کد استفاده شد. 

 

 نتايج

 یاصل یهااز نقش یکیبه عنوان  تیفیبهبود ک کارشناس

شد و با توافق جمع  ییرشته شناسا نیا نالتحصیالفارغ

شغل از جمله  نیا ازیمورد ن یهایستگیشا میامکان تعم

 ریو ارتباطات به سا یریزبرنامه ،یو رهبر تیریمد

 وجود ن این رشته در بیمارستانالتحصیالفارغی هانقش

کارشناس  یعنی یشغل انتخاب فیدر مرحله اول وظاداشت. 

 هفیشد؛ که ده وظ یبررس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

که در اکثر اوقات از  یررسمیغ فهیو چهار وظ یرسم

 رودمی انتظار درمانی مدیریت خدمات بهداشتیکارشناس 

 یرسم فهیشد. ده وظ ییشغل شناسا نیا فیبه عنوان وظا

مه ه تیفیکارشناسان بهبود ک نیروت فیکه در شرح وظا

 یفیوظا یرسمریغ فیوجود دارد و وظا هامارستانیب

شرکت کننده در پژوهش  رانیبودند که کارشناسان و مد

قرار گرفت  هااظهار داشتند که مورد توافق همه گروه

 (. 1)جدول

 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناس  یرسم ریو غ یرسم فیوظا :1جدول

ف
دی

ر
 

 وظایف رسمی

ف
دی

ر
 

 وظایف غیررسمی

 بخشی با اهداف کلی سازمان و هماهنگ کردن اهداف فردی و درون سوهم 1 تدوین برنامه استراتژیک  1

 آشنایی با اسناد باالدستی  2 هاها در نوشتن برنامههمکاری با واحد 2

 تنظیم گزارشات مدیریتی 3 طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  3

 پیشبرد اهداف سازمانبرقراری ارتباط مؤثر با کارکنان در جهت  4 و فرآیندهای بیمارستان  هالها، دستورالعمتدوین و اجرای خط مشی 4

   های کلیدی بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها شاخص تدوین 5

   بررسی و پیگیری شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت اجرایی 6

   سطح آگاهی و دانش ارتقای  7
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   سازی جهت استقرار الزامات اعتباربخشیموزش و فرهنگآریزی جهت برنامه 8

   اجرای برنامه ممیزی داخلیطراحی و  9

   ها و پیگیری مناسب مصوباتنظارت بر اجرای صحیح کمیته 11

 

متمرکز،  یشده در بحث گروه یبندجمع جیبا توجه به نتا

بازار کار،  یهایازمندیو ن یدانشگاه یهاآموخته نیشکاف ب

 ،یو انجام کار گروه یرهبر یهامهارتدر ضعف  شهیر

 یراب یستمیس ی، تفکر و طراحمسألهو حل  لیتحل ،ییشناسا

 یعناا مب تیفیبهبود ک ییسالمت و توانا یهاستمیدر س رییتغ

در سالمت مردم دارد. از گفتگوها  تیفیمستفاد از ک یعلم

 ییراستادر هم یناتوان مارستانیدر ب یبرآمد که مشکل اصل

است چرا  ینیبال یبا کارکردها یتیریمد یهااهداف و برنامه

با  یاحرفهنیب یمیکار ت یرشته برا نیا رانیکه اصوالً فراگ

 تیمورأکه م یحال درشوند نمی آموزش داده ینیکارکنان بال

 و بهبود سالمت مردم ینیبال یاصوالً بر کارکردها مارستانیب

 یهایو خروج تیریهرگونه بهبود مد ریمتمرکز است و مس

 ینیبال یهامیبا ت کینزد یاز توان ارتباط و همکارسالمت 

 آورده شده است: ریدر ز هالاز نقل قو ییها. نمونهگذردیم

 خط یو اجرا نیدر ارتباط با تدو کنندگاناز مشارکت یکی

 "گفت:  مارستانیب یندهایو فرآ هال، دستورالعمهایمش

 یهادر نوشتن برنامه یبه همکارای عالقه یبخش چیه

 متقاعدشون کنم؟ دیبا ینداره. چطور یاتیبهبود و عمل

 یهاکه رفتم بخش سنجه یبار نیاول". "(2 کنندهمشارکت)

از  یاطالعات چیمن ه دمیرو چک کنم، د یاربخشاعتب

ناشناخته  یایدن هی یندارم. چطور ندهاشونیو فرا هابخش

 . "(3کنندهمشارکت)کنم؟ یابیرو ارز

آموزش  نینقش و شکاف موجود ب نیا فیبا توجه به وظا

 شنهادیها پتوسط گروه ازیمورد ن یهامهارتو بازار کار، 

مؤثر، حل  یگروه یرهبر یهامهارت تیشد. که در نها

خانواده  مارویارتباط با ب ،ینیبال یهادر بخش مسأله

کار، بهبود  طیحل تعارض در مح یتوانمند ماران،یب

ر و ارتباطات مؤث یکار گروه یتوانمند ت،یفیک کیمتدولوژ

 نیتربه عنوان مهم یبا کادر درمان ژهیبه و یاحرفه نیب

  شد. ییشناسا ازیمورد ن یهامهارت

و  یرهبر یهامهارتدر ارتباط با  هالاز نقل قو ییهانمونه

و ارتباط  یبا داشتن مهارت رهبر "حل تعارض و ارتباطات: 

رو  هابخش ت،یفیمؤثر و حل تعارض کارشناسان بهبود ک

  "(8 کنندهمشارکت) کنندیم یتر متقاعد به همکارراحت

 یمهارت کار با شواهد، تجربه عمل تیدر اهم گرید نقل قول

ت صور نیهم به ا گیریتصمیمدر  یبخش نیو ارتباطات ب

ک بر شواهد و مدار یمبتن یتیریمد یریگمیاگر تصم"بود: 

بهبود  مسؤولو  شودیاز مشکالت حل م یاریباشد بس

باالتر از پزشک و  ییکه قدرت اجرا ستین ازیهم ن تیفیک

به شواهد ارجاع بده  تونهیداشته باشه م تارپرس

 یو کارکردها ندهایاگه فرد با فرا". "(8 کنندهمشارکت)

 هایابیراحت ارز یلیبه طور کامل آشنا باشه خ مارستانیب

 شهیهم متزلزل نم شیسازمان گاهیو جا دهیرو انجام م

 ."(12 کنندهمشارکت)

 هامراحل قبل، گروه یهاافتهیمرحله بعد با توجه به  در

 جینتا بیکردند و با ترک یدروس را بازنگر یمحتوا

فرض دروس موجود مقطع  شیپ یهایستگیشا هاگروه

د ش شنهادیپ یدرمان یخدمات بهداشت تیریارشد رشته مد

  (.2)جدول 

 

 یدرمان یخدمات بهداشت تیریفرض دروس موجود مقطع ارشد رشته مد شیپ یهایستگیشا :2جدول

 محتوای مورد نیاز عنوان درس ردیف

زبان  1

 انگلیسی

 -ژوهشپ دهیچک یسیساختار انگل - تیریمد یسیمقاالت انگل یدیدرک کلمات کل -درک و استفاده از متون و مقاالت سالمت  یتوانمند

توان نوشتن بخش  -یسیمقاالت انگل یرساختاریو غ یساختار یهادهیروش نوشتن چک سهیمقا -در بخش متد مقاالت جیعبارات را

ه زبان ب یریگجامعه پژوهش و متد نمونه فتوصی –روش پژوهش در مقاالت  یسیمرور نوشتار انگل - یسیپژوهش به انگل نهیشیپ
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 کیت در مطالعا کیجدول  میتنظ ییتوانا - یسیبه زبان انگل تیریمد یهاپژوهش یفیو ک یکم یابزارها فیتوص ییتوانا -یسیانگل

مقاالت  یبا الزامات اخالق ییآشنا -و بحث مقاالت  هاافتهیدر  فادهقابل است یسیانگل جیبا عبارات و جمالت را ییآشنا -یسیمقاله انگل

 یریگهجیدر نت جرای عبارات و جمالت – نیآنال یهایکشنریاستفاده از د ییتوانا –تیریمد یسیدرک متون انگل ییتوانا -یسیانگل

 .ی/پژوهش یمکاتبات دانشگاه -یسیلانگ یسینورزومه -یسیبه زبان انگل یاصول ارائه/ سخنران -یسیمقاالت به زبان انگل

رور م قیمطلوب است از طر یسیبه زبان انگل کیاصول نوشتن آکادم یو تا حد تیریمد یدر درک متون جهان رانیتوان فراگ تیتقو

 یسیترجمه نو یبه جا یکالم هیمتن و ارا یبازساز م،یقدرت جذب مفاه شیافزا ،یگروه ای یمقاالت متعدد به طور فرد سهیو مقا

)این عناوین باید در ها کارراهچگونگی طراحی  -حل مشکل -تعریف مشکل -شناخت مشکل-ارزیابی جامعه -ارزیابی وضع موجود روش تحقیق 2

جمع  -منابع داده -کاربرد انواع پژوهش در فرایند فوق -مهارت نوشتاری -اجرای مداخله -طراحی مداخله -(سمینار موردی باشد

 نویسیانواع گزارش -ترجمان دانش -اخالق در پژوهش -منابع اطالعاتی -انواع پژوهش -کیفی ی هاداده -تحلیل داده  -آوری داده 

  التزام به استانداردهای اخالقی پژوهش در عمل -انتقال نتایج - ()گزارش پژوهش

 ع پژوهش(معیارهای انخاب موضو) -انطباق موضوع با نیازهای کاربردی جامعه -انتخاب موضوع پژوهش -ارزیابی نیاز جامعه

عوامل اجتماعی بر موضوع  تأثیرترسیم مدل  -عوامل اجتماعی سالمت مرتبط با موضوع -مسألهبیان  -تعریف موضوع پژوهش

فرق مطالعه  -متغیرها -در مدیریت گیریترجیحات نمونه -گیرینمونه -انتخاب جامعه پژوهش -پژوهش بر جامعه تأثیر -پژوهش

طراحی و انتخاب ابزار  -ی سیستمیهاپژوهشدر ای منابع داده -کلیات متد تحقیق کیفی -میانواع روش تحقیق ک -کمی با کیفی

 -روایی و پایایی ابزار گردآوری داده -نحوه طراحی مداخله بر اساس شواهد -ی مختلف مداخله هاطراحی گزینه -گردآوری داده

 -ی پژوهشهامحدودیت -از پژوهش گیریبحث و نتیجه -پژوهشی هایافته -سازی ابزاربومی سازی و معتبر -ی تحلیل دادههاروش

 مرور شواهد به شیوه گروهی  -ارائه گروهی -کار گروهی -موضوعات اقتصادی پژوهش در سالمت

 .زرلیاستاتا، ل طیدر مح یآمار یهاآزمون یکاربست عمل ،یآمار یهاتمرکز و پراکنش، آزمون ،یفراوان فیتوص ر،یها، متغانواع داده آمار حیاتی 3

 (کیولوژیب یبه جا یتیریمد یهالها و مثا)استفاده از سوژه تیریدر آمار مد ژهیموضوعات و -ونیرگرس -اس اس یاس پ

و اصول 4

مبانی 

 مدیریت 

 سالمت  یهادر مراقبت تیفیو بهبود ک تیفیک ،یابیو ارزش شیپا ،یدهسازمان ،یزیر: برنامه تیریمد یاساس یاصول و اجزا

 یطراح-یکار گروه ییتوانا -در ارتباطات یفرد نیو ب یفرد یهایاز توانمند یآن در سالمت: آگاه تیریمد یهاو روش ارتباطات

 و الزامات آن یاحرفه نیارتباط ب-خوب  یکار گروه یارهایمع -در طول ترم یاستاندارد با هر عنوان یکار گروه کیو انجام 

  تیریدر مد یستمیتفکر س ،یاخالق سازمان ،یگر یاسازمان، حرفه ییایتفکر خالق، پو ،ییگومؤثر: پاسخ یرهبر

 تیریسالمت، مد یگذاراستیسالمت، س یهاسازمان یسالمت: اصول قانون یسازمان یهاطیکار در مح یاهیپا یو توانمند دانش

  یجامعه، اصول سالمت عموم یسالمت بر مبنا

  کیژاسترات تیریپروژه، اصول مد تیریعملکرد، اصول مد یابیارز ،یانسان یروین تیریمد ت،یحاکم یهال: مدتیریمد یهایستگیشا

 یهااصول پرداخت در سازمان ،یمال تیریاصول مد ت،یریمد یحسابدار ،ی: اصول حسابداریمال تیموفق لیو تحل یمال تیریمد

 سالمت

و سازمان 5

مدیریت 

  بیمارستان

 -مارستانیب در تیفیبهبود ک تیریمد -ینیبال یهامیارتباط با ت -مارستانیدر ب یانسان یروین تیریمد -مارستانیب یساختار سازمان

 ماریقش بن - تیفیک یریگاندازه -ماریب یمنیا - یمحور ماریب - یپرستار تیریمد -زاتیدارو تجه تیریمد -یمارستانیب یزیربودجه

 تیریمد -عملکرد یریگاندازه -مارستانیدر ب تیفیبهبود ک یکاربرد یهاروش -سکیر یابیارز -یزشکپ یخطاها -و خانواده

 یمیمهارت کار ت - یاحرفه نیفرهنگ و ارتباطات ب -یمارستانیب یاعتباربخش - یمارستانیاطالعات ب

 فیتعر یچگونگ - مارستانیدر ب تیفیبهبود ک تیریمد -ینیبال یهامیارتباط با ت -یاحرفه نیارتباط ب یهامهارتو  هاچالش

  Pareto Chart ،Run Chart: یفیبهبود ک یمتد و ابزار کم - مارستان،یدر ب تیفیموضوعات ک

 PDCA، Fishbone, RCA, Lean, FMEA, A3, KATZ:  تیفیبهبود ک یفیک یابزارها

 مارستانیب سکیر یابیارز -یمارستانیب یخطاها تیریمد -ماریمشارکت ب ،یمحور ماریب مار،یبر ب یمبتن یهایخروج

ی هاسیستم 6

  یرساناطالع

 -ی غیر مبتنی بر شواهدهاگیریو آثار سوء تصمیم هالمثا -ی و مدیریتگذارسیاستضرورت و اهمیت رجوع به شواهد برای 

 -مرور شواهد -های اطالعاتی معتبرکار با پایگاه -تعریف کلمات کلیدی  -روش جستجوی شواهد -آشنایی با منابع اطالعاتی

شناسایی خال شواهد  -سنتز شواهد مرتبط  -تحلیل شواهد -گذاری کیفی شواهدارزش -خالصه سازی شواهد -شواهد بندیطبقه

مالحظات  -روش توصیه راه حل -شیوه تکمیل خال شواهد برای رسیدن به منظور خاص مرور شواهد -برای موضوع تعریف شده 

یادگیری  -مدیریت اطالعات -مدیریت دانش -شیوه انتقال نتایج -انتخاب مخاطب راه حل -اولویت گذاری راه حل -هالحاجرایی راه 

اصول  -انگلیسی در متون مدیریت -تفکر نقاد  -تحلیل انتزاعی -تفکر جانبی -خواندن و نوشتن مقاالت و متون  -ی مرتبطهاافزارنرم

 -ی تخصصی مدیریت سالمتهاتمهارت یادگیری الکترونیک، استفاده از وب سای -ژوهشیمکاتبات دانشگاهی و پ -ارائه/ سخنرانی

 ( Endnoteٍها بویژه اندنوت )مدیریت رفرنس افزارنرماستفاده از  -نحوه جستجوی منابع کاربردی و راهنماهای کار در عرصه
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اقتصاد  7

  سالمت

 -یریکشش پذ -شناخت بازار سالمت -مرتبط  نیو قوان مهبی –منابع نظام سالمت  -نظام سالمت یمال تأمین: یتخصص یهامهارت

 یتفکر اقتصاد -سالمت یمل یهاحساب-یاقتصاد یریگمیتصم یهانهیگز -تقاضا و عرضه -کننده دیرفتار مصرف کننده و تول

 -یریگاندازه یهاو روش یاثربخش -یابی نهیهز یو روش کاربرد نهیهز -یموممداخالت سالمت ع یاقتصاد یابیارز -کالن

مت و سال مهبی –سالمت  یاقتصاد عوامل اجتماع -یاقتصاد یهاو مولفه یانسان یروین - یبهره ور یریگاندازه - ییکارآ یریگاندازه

 یریگاندازه -هایماریب یاقتصادبار  -یمارستانیب یابی نهیهز -پرداخت بر عملکرد  ریتأث -پرداخت یهانظام پرداخت و روش یعموم

 از منظر نهیهز -یاجتماع یهانهیهز -منفعت در بخش درمان یریگاندازه - یماریدر ب یاثربخش یریگاندازه -هایماریدرب تیمطلوب

 یهاشاخص -پزشکان ارکردک یاقتصاد یهاجنبه -اسیاقتصاد مق -کنندگان خدماتاز منظر ارائه نهیهز -یو نظام عموم مهیب

 یبار اقتصاد -یفناور عیتوز یاقتصاد یهامولفه -سالمت یفن آور یابارزی – یفناور یاثربخش نهیهز -مارستانیب یاقتصاد

  تیفیو ک نهیارتباط هز -ینیبال یخطاها یبار اقتصاد -بر شواهد یمبتن ریمداخالت غ

 (شوندیدر همه دروس تکرار م هیپا یهامهارتنوشتن و ارائه گزارش )  - سهیو مقا لیتحل -یتفکر جانب -تفکر نقاد -یمیت کار

های نظام 8

  تطبیقی

قش ن -کنندیم یندگیسالمت را نما تیریمد یکه سازوکارها یمنتخب ی( سالمت در کشورهایالتیبا سازمان )ساختار تشک ییآشنا

 یدر کشورها مهیو ب یمال تأمینساختار  -خدمات یو کنترل استانداردها تیریمد ،یگذاراستیدر س یو دولت یبخش خصوص

 پوشش زانیو م یبسته خدمات اساس -مختلف یو سالمت محور در کشورها یریشگیپ یهاو برنامه یسالمت عموم گاهیجا -منتخب 

نقاط قوت و  -خدمات تیفیو کروش کنترل استانداردها  -منتخب یسالمت در کشورها یهایسالمت و خروج یهانهیهز -یتیجمع

 هاتاسیو نقد س لیتوان تحل -منتخب یهاستمیضعف س

ارزیابی  9

ی هاتمراقب

بهداشتی 

  درمانی

 یمبتن ،ندیبر فرآ یبر هدف، مبتن ی)مبتن یابیو انواع ارزش کردهایرو -سالمت محور  یهادر برنامه یابیو ارزش نگیتوریکارکرد مان

 یبرا ازیمورد ن یفیو ک یکم یهامنابع داده-یابیبرنامه ارزش کیاجزاء  - یابیبرنامه ارزش کی یطراح -یمیمهارت کار ت -( جهیبر نت

-یابیو ارزش یابینقد عملکرد، ارز یهاتتفاو -شاخص یطراح یچگونگ -یابیموانع ارزش -یابیارزش یهابرنامه یاجرا -یابیارزش

 ذاران،گاستیو س زانیربه برنامه یابیارزش جیانتقال نتا -یابیگزارش ارزش هیته وهیش -خوب یابیارزش یو استانداردها هایژگیو

 (کنندیم تیرا تقو یانجام در طول ترم مهارت گروه قابل یگروه فیتکال تیو هدا ی)همه دروس با طراح

ی ریزبرنامه 11

و مدیریت 

  استراتژی

هر  نیو مشکل آفر یاشراف به موضوعات چالش -یمیمهارت کار ت -کیتفکر استراتژ ژهیو تیدرک اهم -و مراحل آن یزیربرنامه

 انعنفذیارتباطات با  ،ینقش رهبر -جامعه  یبرا ینیو ارزش آفر تیمقبول ت،یفیک ،ییکارا نه،یهز ،ی: اثربخشیهاطهیسازمان در ح

 ازیاشراف به متد کارت امت -سازمان یفرهنگ یفضا یو همراه ساز فیتلط -در سازمان  کیاستراتژ یزیربرنامه یهامیت لیو تشک

 کی کیمرور برنامه استراتژ -کیبرنامه استراتژ نیتدو ینقش مرور شواهد معتبر برا -متدها(  ریسا یمختصات اصل ایمتوازن )

چشم انداز و  نیتدو -گزارش مرور شده کیمندرج در  یطیمح لینقد تحل -یسازمان طهیح کی یبرا یطیمح لیانجام تحل -سازمان

 یندهای/فراانیمتوازن: مشتر ازیچهارگانه کارت امت یهاطهیح لیتحل -کیاستراتژ یهاطهیح نیتدو -یموضوع انتخاب تیمامور

 کی( در تحقق برنامه استراتژیاتیعمل مینقش سطوح مختلف سازمان )دپارتمان/واحد/گروه/ت نییتب - ندهای/فرایریادگی/رشد و یمال

-همگن با سازمان  یهایو انتخاب استراتژ هایاستراتژ ستیل نیتدو -کیدرخت اهداف استراتژ نییتب -کیاهداف استراتژ نیتدو -

 ارائه شده در منابع درس یاتیچند برنامه عمل یو نقد کاربرد سهیمقا

و  سازمان 11

مدیریت 

و  بهداشت

  درمان ایران

 رگیباز ای نفعذی یاصل یهاسازمان تیمامور -سالمت ستمیاهداف س -رانینظام سالمت ا تیتول -نظام سالمت خوب کی یکارکردها

 یدر ساختار نظام درمان گریباز یاصل یهانقش سازمان -یدرمان یبهداشت یهاساختار شبکه -مردم  یسطح سالمت عموم تأمیندر 

پوشش  -انواع خدمات نظام سالمت -و مرگ در کشور( یناتوان شرانیفاکتورها و عوامل پ سکیر نیتر)مهم هایماریبار ب -کشور

سالمت  یمل یهاحساب -سطوح مختلف نظام سالمت یپرداخت برا یهاروش-یو دولت یخصوص کنندگانهئنقش ار -خدمات یمال

و  هیریمردم نهاد، خ یهاسازمان -کننده یابیارز وناظر  یهاسازمان -پرکاربرد بهداشت درمان کشور یاطالعات یهابانک -رانیا

 یدرمان یبهداشت یهاستمیس یابیو ارز هایریگمیجامعه در تصم گاهیجا -رانیدر نظام سالمت ا یالملل نیب

سمینار  12

 موردی 

 توسط دانشجو یستمیسالمت مطابق شواهد، متون و ابزار تفکر س یستمیچالش س کیکامل از  یفیتوص نیشناخت مشکل: تدو

 یو عملکرد یتداخالت اطالعات نیترمهم میحاکم بر مشکل، ترس طیشرا یستمیس یدگیچیجامع از پ یفیتوص نی: تدویستمیس یدگیچیپ درک

 رییتغ جادیا لیپتانس یمخاطب دارا ایگذاراستی( به سRich Picture ریتوسط دانشجو، انتقال آن با زبان قابل فهم )ابزار تصو یبخش نیب

 جادیا لیپتانس یمخاطب دارا ای گذاراستیدانشجو و ارائه آن به س شنهادیبه پ افتهیارتقا  ستمیس فیو توص فی: تعردیجد ستمیس یطراح

  رگذاریتأث یاوهیبه ش رییتغ

 -یستمیس تراییتغ یریگروش اندازه نییتع -یریگاندازه ندکسیو ا یامنابع داده -یستمیس نگیتوری: ماندیجد ستمیس یابیو ارزش کنترل

 مداخله یزیمم ای یابیارزش -اصالحات یاثربخش لیتحل -قبل و بعد  سهیمقا -یریگابزار اندازه
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شده  ییشناسا یازهایو ن هایستگیبا توجه به شا

 نیا یدر بازار کار بهتر است برنامه درس النیالتحصفارغ

. دابی رییتغ یرشته در مراحل مختلف آموزش به صورت کل

از  دیگرد شنهادیتوسط گروه پ یراستا دروس نیهمدر 

 یعوامل اجتماع .2بر شواهد سالمت  یمبتن تیریمد .1جمله: 

 .4 تیریمد یهاکارراه یستمیس یو طراح کرتف .3سالمت 

 .5 ماریب یمنیو ا تیفیبهبود ک .5 مارستانیب یکارکردها

و  رانینظام سالمت ا .6منابع سالمت  تیریو مد صیتخص

 بر جامعه.  یسالمت مبتن تیریمد .7جهان و 

 

 بحث

 یخدمات بهداشت تیریکه از رشته مد یانتظارات رغمیعل

 یاریرشته در بس نیا النیالتحصفارغ رود،یم یدرمان

در صورت اشتغال  ایو  شوندیجذب بازار کار نم ایمواقع 

 فیانجام وظا یبرا ازیمورد ن یهامهارتاز  یاریبس ءخال

و  اند، اظهاربا آنچه در دانشگاه آموخته سهیخود را در مقا

مشکالت  ییپژوهش به منظور شناسا نی(. ا1)کنندیتجربه م

 یهاموجود در برنامه یاحتمال یهاو ضعف هایو رفع کاست

 رشته انجام شد.  نیا یدرس

نقش  کیآکادم یهاطیآموزش ارائه شده به افراد در مح

کار دارد. پژوهش حاضر نشان  طیدر مح یاکننده نییتع

 تیریرشته مد النیالتحصفارغ یدانشگاه یهاداد آموخته

بازار کار، تفاوت  یهایازمندیبا ن یدرمان یخدمات بهداشت

 دارد.  ریچشمگ

از آنست که مطالعات انجام  یشواهد حاک یجستجو برا

 یبررس یمحدود بود و برا اریبس نهیزم نیدر ا یشده داخل

حاضر  یخاص کاربرد یپژوهش در فضا جینتا سهیو مقا

پژوهشگران نبود. با  اریدر اخت یدر کشور، مطالعات کاف

بازار  یواقع یازهاین ییبا شناسا رسدیحال به نظر م نیا

را از نظر  یبتوان دروس دانشگاه یادیز حدکار تا 

 کرد. تیتقو ییمحتوا

ه، رشت نیا النیالتحصفارغ یبر رو کایدر آمر یادر مطالعه

که در دانشگاه  ییهامهارتکردند  انیدرصد آنها ب 71

 ی(. برات2)ستین یانجام شغلشان کاف یآموخته بودند برا

 تیریمد یهاچالش یبر رو یو همکاران در پژوهش

 یهاضعف دوره رازیش یهامارستانیدر ب مارستانیب

 تیریمد یاصل یهااز چالش یکیرا به عنوان  یآموزش

هم راستا بودن  نی(. بنابرا11کردند) نایب مارستانیب

بازار کار  ازیمورد ن یهاصالحیتبا  کیآکادم یهاآموزش

 است.  یضرور یامر

حاصل  یدر پژوهش حاضر سطح توانمند کنندگانشرکت

را در ارتباط  آنان یشغل یازهایاز دانشگاه و فاصله آن با ن

 تفکر ،یسالمت عموم یهاستمیدر س مسأله ییبا شناسا

د مشکل نشان دا جیکردند و نتا انیب تیفیبهبود ک ،یستمیس

نامه بر کردی. رویتیریاست نه مد ینیبال یکارکردها یاصل

ی اساسی هاصالحیتبر رشد  تیمبتنی بر صالح یدرس

مورد نیاز در زندگی اجتماعی از قبیل پردازش اطالعات، 

، تفکر انتقادی، پردازش زبان محلی و زبان مسألهحل 

ر العمی یادگیری مادامهاتفکر سیستمی و قابلیتخارجی، 

در  کردیرو نیاستفاده از ا نی(. بنابرا13)تأکید دارد

کمک کننده  تواندیرشته م نیا یدرس مهبرنا یبازنگر

 باشد. 

 رانیمد یهاصالحیت یبر رو یدر پژوهش نیهمچن

در ارائه  یدر نپال، صداقت، امانت، نوآور مارستانیب

 هاصالحیت نیترخدمت، ارتباطات و اطالعات به عنوان مهم

 رانیمد یاصل یهاصالحیت یی(. از سو13شدند) ییشناسا

 یهامراقبت تیریمد یجهان ومیسالمت در کنسرس

ارتباطات و  تیریمد ،یهبرشامل ر یدرمان یبهداشت

و  طیتجارت، مح ،یو اجتماع یاحرفه ییگواطالعات، پاسخ

 (. 14شد) انیسالمت ب ستمیس

حاصل  یدر پژوهش حاضر سطح توانمند کنندگانشرکت

آنان را در ارتباط  یشغل یازهایاز دانشگاه و فاصله آن با ن

 تفکر ،یسالمت عموم یهاستمیدر س مسأله ییبا شناسا

نشان داد  جیکردند و نتا انیب تیفیو توان بهبود ک یستمیس

 یکیبه عنوان  هامارستانیب در یرفع مشکالت اصل یکه برا

 زایرشته، ن نیآموختگان امراکز اشتغال دانش نیتراز مهم
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 مارانیمشکالت ب ییدر شناسا یعمل یهامهارتبه کسب 

 ینیبال یهامیبا ت ی(، ارتباط و همکاریاصل انی)مشتر

 یاصول یهالحراه ی)پزشکان و پرستاران(، و طراح

 که مقبول کارکنان کارآزموده باشد، دارند.  تیریمد

برنامه درسی مبتنی بر  کردیتوجه است که رو قابل

اساسی مورد نیاز در  یهاصالحیتبر رشد  ت،یصالح

 پردازش ،یمیاز قبیل کارکرد ت یازندگی اجتماعی و حرفه

، تفکر انتقادی، ارتباط مسأله، حل مسألهاطالعات، شناخت 

و  یاررفت یهای عملسیستمی و قابلیتتفکر  ،یاحرفه نیب

ید تأک رییتغ یبه حرکت درآوردن منابع برا یابر یفرهنگ

 یدر بازنگر کردیرو نیاستفاده از ا نی(. بنابرا15دارد)

 کمک کننده باشد.  تواندیرشته م نیا یبرنامه درس

 تیآموزش و ترب ،یتیحما یهابا توسعه برنامه هادانشگاه

نظام  رانیمد یهاصالحیت یبه ارتقا توانندیمند مهدف

پژوهش حاضر  یهاافتهیسالمت کمک کند. براساس 

 یهادر دروس موجود در برنامه یراتییتغ توانیم

 یخدمات بهداشت تیریرشته مد یدانشگاه یآموزش

شده  ییشناسا یازهایبا ن اسبکرد که متن جادیا یدرمان

 در بازار کار باشد.

 جادیموجود، ا ییمثال به منظور پوشش نارسا یبرا

از جمله در درس  یآموزش فعل یدر محتوا یراتییتغ

 تیپرورش باور موفق ،یرساناطالع یهاستمیس

بر شواهد، در درس روش  یمبتن یهایریگمیتصم

 فیو توص یدهتیاولو ،ییشناسا یهامهارتپژوهش، 

و  درک یهاصالحیت ،یسیمشکل، در درس زبان انگل

ه و استفاد ییآشنا ،یاتیدر درس آمار ح ،یمتون علم نیتدو

داده  لیو روزآمد پردازش و تحل یکاربرد یهاافزاراز نرم

مهارت  کیو در درس برنامه استراتژ یتیریمداخالت مد

 توان یمورد ناریدر درس سم ًتایو نها اننفعذیارتباط با 

 ییشناسا ،یستمیبه روش س مسألهحل  یو اجرا یطراح

 یهااز مشکالت و ضعف یاریشدند که بس شنهادیو پ

کار را کاهش  طیدر مح تیریرشته مد النیالتحصفارغ

 خواهند داد. 

 

 گيرينتيجه

 یهاصالحیت نیترپژوهش مهم یهاافتهیبا توجه به 

خدمات  تیریرشته مد النیفارغ التحص ازیمورد ن

 و یمؤثر گروه یرهبر ،یمیتوان ت ،یدرمان یبهداشت

 یعنی) یو بهداشت ینیبال یهادر بخش مسألهحل 

اشتغال( بود. اگرچه پژوهش تمرکز  یاصل یفضا

 تیودبه عنوان محد یبر مشاغل درمان یترشیب

در  گفتشیپ یهاصالحیتمطالعه دارد، اما همه 

 کاربرد عمده دارند.  زیبهداشت ن تیریمشاغل مد

 یزهاایو ن هایستگیکه گفته شد با توجه به شا طورهمان

در بازار کار بهتر است  النیالتحصشده فارغ ییشناسا

رشته در سطح ارشد دانشگاه به  نیا یبرنامه درس

 یواقع یهایستگیو شا ازهایمطابق با ن ،یصورت کل

 رییکه تغ نیبا توجه به ا یبازار کار اصالح گردد. ول

بورد گروه مذکور در  قیاز طر یشآموز کولومیکور

 یندیفرا یط یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

 ،یکل راتییو تا زمان انجام تغ گرددیزمان بر انجام م

 شنهادیدر محتوا با حفظ شکل دروس موجود پ رییتغ

اختالف از  نیتربا کم یفعل انیتا دانشجو گرددیم

 داشنهی. پندوارد بازار کار شو ازیمورد ن یهایستگیشا

دروس حاصل از  سیتدر ج،ینتا لوتیپس از پا شودیم

پژوهش در دانشگاه مورد مطالعه و پس از  نیا

ر ب یو اشتغال آنها، پژوهش انیدانشجو یلیالتحصفارغ

 یهاصالحیتدروس و  یانطباق محتوا زانیم یرو

 .دیمورد انتظار در بازار کار به عمل آ

 

 قدرداني

 یاریپژوهش  نیکه در ا یپژوهشگران از همه افراد

 یآموزش پزشک ،یدانشکده مجاز ژهیرساندند، به و

 نینهمچ ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک تیریومد
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ها افسانه و خانم یرجب درضایحم ،یریدکتر ن انیآقا

 یکه از واحدها یو خانم اسد یدکتر مولو ،ینجف

 زینمودند و ن یاریهم  ابا م هامارستانیب تیفیبهبود ک

کمال  ت،یریکارشناس مد یخانم خوانسار یهمکار

 را دارند یتشکر و قدردان
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Updating the Master of Healthcare Management Curriculum based 

on the Job Expected Competencies in Health System  
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Palesh5, Ali Maher6, Ali Abraze7, Sima Marzban8 
 

Abstract 

 
Introduction: Competency-based education seeks to bridge the gap between the labor market and the academic 

education system. Due to the problems of graduates of this field in the professional contexts, this study endeavored 

to up to date the curriculum of the field based on the expected job qualifications of the health system. 

Methods: This qualitative and applied study with the focus-group discussion method was conducted in the 

Faculty of Management and Medical Education of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in the academic 

year 2019. To discuss the group, 13 faculty members and experts, graduates as well as two hospital managers were 

selected to identify the differences between academic learning and the professional requirements, and then to 

evaluate the content and topics of the Master of Health Services Management course. At the end of the group's 

consensus, notes were taken on the agreed results. 

Results: The data analysis revealed that the essential competencies are like this: leadership, effective 

teamwork, problem-solving, system thinking, and quality improvement. Changes were suggested in the content 

of existing courses, like working abilities with STATA software, expertise to design solutions by systems 

thinking methodologies, awareness of the ultimate challenges of the decisions without supporting evidence, 

and capacity to compare and criticize strategic planning process and outcomes. 

Conclusion: Findings revealed that modifications to current courses' content were suggested by adding new 

curriculum approaches to cover the required skill set. Given changes in the formal curriculum is a time-

consuming process, transforming the content of existing courses is recommended.  
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