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 021تا  011 (:01)10؛ 0311 ردادخ آموزش در علوم پسشكي/مجله ايراني 

 
مقدمه 

گزاسی کطَس بِ صَست هکشس هوَسد اسوادادُ اوشاس گش اوِ      ی اخیش ػباست آهایص سشصهیٌی دس ادبیات سیاستّا سالدس 

ٍ دس اسوت  اسی کطوَس ضوذُ   گوز  اواًَى ی پیص اص اًقوب  اسوبهی ٍاسد گداوواى    ّا سالاست. ایي ٍاطُ بشای اٍلیي باس دس 

ى کطَس اشاس داضت تا آًجا کوِ  گزاسا سیاستاساى ٍ گز ااًَىی بؼذ ًیض ّوچٌاى بِ ػٌَاى یکی اص اصَل هْن هذًظش ّا سال

 .(۱دس بشًاهِ چْاسم تَسؼِ اااصادی، اجاواػی، سیاسی ٍ  شٌّگی کطَس بِ ػٌَاى یک ااًَى بِ دٍلت ٍات تکلیف ضذ)

آهَصش ػالی خصَصا آهَصش ػالی سبهت کطوَس بوِ دًبوال تصوَید سوٌذ       گزاسی دس ًظام اها سٍاج ایي اصل سیاست

گزاسی تحوَل   آهایص سشصهیٌی آهَصش ػالی سبهت دس ضَسای ػالی اًقب   شٌّگی بَد کِ بساش هٌاسبی بشای سیاست

 .(۲ٍ ًَآٍسی دس آهَصش ػلَم پضضکی  شاّن ًوَد)

گشدد ایي کِ ٍااؼیت ػولی  هی  شّیخاگاى جاهؼِ دس دسجِ اٍل طشحی کِ دس رّي سؤالبِ دًبال تَسؼِ ایي اصل سیاسای 

ایي هدَْم چیست ٍ اًاظاس جاهؼِ اص آهایص سشصهیٌی دس آهَصش ػالی چِ بایذ باضذ. یا بِ بیاى دیگش هطالبوات اجاوواػی   

 چیست. ًوایذ  هی ایي سیاستساصی  گَیی دس ابال پیادُ اساى ٍ هجشیاى ااًَى سا هلضم بِ پاسخگز ااًَىکِ 

 پاسخ بِ ایي سؤاالت، هسالضم ًگاُ بِ ایي هقَلِ اص صٍایای هخالف بَدُ کِ دس ابال ّش صاٍیِ هَاسدی اابل تَجِ خَاّذ بَد.

 

 ابعاد آمایص سرزمیىی در آمًزش عالی 
 اَرم تًسعٍ عدالت در دسترسی بٍ آمًزش عالی :آمایص سرزمیىی

بشخی اص صاحبٌظشاى تشجواى آهایص سشصهیٌی دس ػشصِ آهَصش ػالی سا بساشی بشای تَسؼِ ػوذالت اجاوواػی ٍ تبضوی    

(. بِ ایي هؼٌا کِ تجویغ اهکاًات آهَصش ػوالی دس یوک یوا    ۳داًٌذ) بشای ایجاد دساشسی بشابش آحاد جاهؼِ بِ آهَصش ػالی هی

ٍى کطَسی ضذُ ٍ ایي هسألِ با اصل ػذالت دس دساشسی دس تٌواا   ّای دس چٌذ هٌطقِ اص کطَس هٌجش بِ گساشش هْاجشت

                                                 
، هؤسسِ HIVبزای ًظارت بز  WHOای ٍ هزکش ّوکاری  هزکش داًص هٌطقِ HIV/STIاستاد(، هزکش تحقیقات ًظارت بز (دٍست  علی اکبز حقدکتز نویسنده مسؤول:  *

 ahaghdoost@gmail.comپژٍّی در بْذاضت، داًطگاُ علَم پشضکی کزهاى، پزدیس داًطگاُ علَم پشضکی کزهاى، کزهاى، ایزاى.  آیٌذُ

ن داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى، تْزاى، ایزاى. ّطگاُ علَم غذد ٍ هتابَلیست غذد درٍى ریش ٍ هتابَلیسین، پژٍالِ پَرعباسی )استادیار(، هزکش تحقیقا ادکتز عط

(atapoura@gmail.com)دکتز هحوذحسیي آیٌی )داًطیار(، گزٍُ طب سٌتی، داًطکذُ طب سٌتی، داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى، تْزاى، ایزاى.  ؛

(ayatimd@gmail.com)علَم پشضکی تْزاى، تْزاى، ایزاى  داًطگاُ پزٍری، پژٍّطگاُ علَم غذد ٍ هتابَلیسن، ٍ ایذُ هزکش ًَآٍری خصصی،دکتزای تسّزا خیزی داًطجَی  ؛
(elham.kheiry@gmail.com) 

 7/3/1000، تاریخ پذیزش: 6/3/1000مقاله:  تاریخ دریافت
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ّای هْن کطَسی، تَسؼِ کوی آهَصش ػالی دس بساش جغشا یوای هلوی اسوت. بوش ایوي اسواع        اشاس داسد. لزا اص جولِ سیاست

دس ّای سوخت ا وضاسی ٍ ًوشم ا وضاسی الصم بوشای ایوي تَسوؼِ سا         هاَلی ًظام آهَصش ػالی سبهت هَظف است صیشساخت

 تش بشخَسداس سشاصیش کٌذ.   هٌاطق هخالف کطَس  شاّن ًوَدُ ٍ حای هٌابغ الصم اص هٌاطق بشخَسداس بِ کن
 

 بُرٌ برداری از داوطگاٌ جُت تًسعٍ اجتماعی، فرَىگی ي اقتصادی  :آمایص سرزمیىی

ی بوِ آًجوا بوا تَسوؼِ     ی آهوَصش ػوال  ّوا  هطابق ًظش بشخی کاسضٌاساى بشپایی داًطگاُ دس یک هٌطقِ ٍ کطاًذى اساطالِ

تَاًذ هٌجش بِ تَسؼِ اجاواػی،  شٌّگی ٍ اااصادی آى هٌطقِ گشدد. کطَس ها بوا   هی ی پیطایٌذی ٍ پسایٌذیّا سیساناکَ

  ِ سا داسد کوِ  ای  تَسؼِ  ضای آهَصش ػالی غیش دٍلای هاًٌذ داًطگاُ آصاد اسبهی دس هٌاطق هخالف تجشبِ چٌویي تَسوؼ

چشا کِ هوکوي  ؛ طلبذ. چالطی کِ چٌیي ًگاّی با آى هَاجِ است بحث کیدیت آهَصش ػالی است هی خَد هطالؼِ  شاٍاًی سا

ی پیطایٌذی )تَسؼِ  ضاّای  یضیکوی ٍ سوخت ا ضاسّوا( ٍ پسوایٌذی )اضواغال صایوی،       ّا سیساناست جزابیت تَسؼِ اکَ

هش بِ ّوش ایواوی ٍ بوا ّوش کیدیاوی      ( آى هیضاى اص اّویت سا داضاِ باضذ کِ هاَلی اسؼِ صٌؼای، تغییشات جوؼیای هٌطقِتَ

یي توش  هْون هجا  بِ اساقشاس ٍاحذ آهَصش ػالی دس هٌطقِ گشدد. بٌابشایي تؼییي ًقطِ تؼادل دس هیاى ایي دٍ هقَلِ یکوی اص  

 .(۴هسایل آهایص سشصهیٌی بش هبٌای ایي ًگاُ است)

 

 تًسعٍ مأمًریت گرایی در آمًزش عالی :آمایص سرزمیىی

هٌذی  تَاى اًاظاس داضت کِ دس ّش هٌطقِ با بْشُ هی ٍ بَهیای  ی هخالف هٌطقِّا تذ ایشاى با ظش یدس کطَس پٌْاٍسی هاًٌ

اص داًص ٍ  ٌاٍسی هاٌاسد با آًْا بَد. بِ ػٌوَاى هاوال ایوشاى بوا     ای  ی ًسبی، ضاّذ تَسؼِ ٍ تکاهل گَضِّا تاص ایي هضی

سَاحل دس تَسؼِ اااصادّای هحلوی ٍ هلوی، یکوی اص     داسا بَدى سَاحل ٍسیغ دس ضوال ٍ جٌَ  خَد ٍ با تَجِ بِ ًقص

تَسؼِ چٌیي داًطی ٍ تشبیت ًیشٍی اًسواًی   (. ااػذتا۵ًّای صیست دسیایی است) کطَسّای بضسگ با ظش یت تَسؼِ داًص

دّوی   هاخصص دس ایي حیطِ بِ جای یک دپاستواى دس یک داًطگاُ بضسگ دس پایاخت، بایذ دس کٌاس سَاحل کطوَس سواهاى  

ّای الصم بشای تبذیل ضذى بِ یک اطد جْاًی تَلیذ داًص ٍ  ٌاٍسی صیست دسیایی بایذ دس ایوي   ٌابغ ٍ صیشساختضذُ ٍ ه

ّوای بوَهی ٍ    ّای تَسؼِ بِ هدَْم آهایص سشصهیٌی ضٌاسایی ظش یت یي ًگاُتش هْنهٌطقِ هاوشکض گشدد. بٌابشایي یکی اص 

 آهایطی است.ّای هلی هاٌاسد با آًْا بِ هٌاطق  ٍاسپاسی هأهَسیت

 

 تعالی عست ملی ي مرجعیت علمی :آمایص سرزمیىی

ساصی سیاست آهایص سشصهیٌی سا تحقق هشجؼیت ػلوی ٍ بوِ   ًظشاى ّذف اصلی اص پیادُ تش بشخی اص صاحددس ًگاّی جاهغ

ا کوِ آًچوِ اّویوت    (. بِ ایي هؼٌو ۶داًٌذ کِ ّوَاسُ هَسد تأکیذ هقام هؼظن سّبشی ًیض بَدُ است) دًبال آى تؼالی ػضت هلی هی

گشدد. بش ایوي اسواع ّوش کَضطوی      داسد اصالت ػلن ٍ بِ تبغ اااذاسی است کِ بِ دًبال سیادت ػلوی بشای کطَس حاصل هی

بشای تحقق ایي اااذاس داًص هحَس با ّش ابضاسی هَسد تأکیوذ ٍ پسوٌذیذُ اسوت. حوال بوشای تَلیوذ داًوص ًوا ، دسوایابی بوِ           

ای بْشُ بشد ٍ اگوش ظش یوت یوا هضیوت ًسوبی دس       ّای هلی ٍ هٌطقِ اص ّوِ اهکاًات ٍ ظش یت  ٌاٍسی، تشبیت ًیشٍی اًسای بایذ

 تَاًذ دس پیطبشد ایي ّذف بِ کاس گش اِ ضَد، حاوا بایذ دس االد سیاست آهایص سشصهیٌی لحاظ گشدد. ای هی هٌطقِ
 السامات سىد جامع آمایص سرزمیىی در حًزٌ آمًزش عالی  

تَاى گدت کِ یکوی   هی هخالدی کِ اص سیاست آهایص سشصهیٌی دس ػشصِ آهَصش ػالی ٍجَد داسدّای  بش اساع تشجواى

یي ااذاهات هاَلی ًظام آهَصش ػالی، تبش جْت ایجاد گداواًی ٍاحذ اص هدَْم ایي سیاست اسوت. تٌْوا دس ایوي    تش هْناص 
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دس اسٌاد باالدسای ًظام هاًٌذ بشًاهوِ   تَاًذ بِ ػٌَاى یک اصل سیاسای هْن هی صَست است کِ گداواى آهایص سشصهیٌی

 ّدان تَسؼِ کطَس ٍاسد ضذُ ٍ کاسکشد هٌاسد خَد سا ًیض داضاِ باضذ.

آًچِ دس ایي هیاى اص اّویت بِ سضایی بشخَسداس است ایي کِ  اسؽ اص ًَع ًگاُ بِ هدَْم آهوایص سوشصهیي ٍ بوا تَجوِ بوِ      

سسذ یوک گداوواى جواهغ دس ایوي صهیٌوِ بایوذ        هی ُ ضذُ، بِ ًظشّن ًطاى داد ۱ّوِ تؼاسیف هَجَد، ّواًطَس کِ دس ضکل 

 ضاهل ایي اجضا باضذ:

سشآهذی ٍ هشجؼیت: بش اساع بیاًیِ گام دٍم اًقب  اسبهی، کطَس ها بایذ دس چْل سال آیٌذُ بِ ػٌَاى اطود ػلووی دس    -

ٍ    ۶جْاى ضٌاخاِ ضَد) سیاتی اسوت کوِ اصول آهوایص     (. تجویغ کلیِ اهکاًات هلی ٍ بَهی بشای تحقوق ایوي  شهواى اص  وش

 سشصهیٌی بایذ دس خذهت آى باضذ.

ی هلوی  ّوا  تی اٍلَیت داس هلی ٍ ٍاسپاسی هأهَسیّا ی ًسبی هٌطقِ ای، ضٌاسایی حیطِّا تهأهَسیت گشایی: تَجِ بِ هضی -

 ایي سیاست خَاّذ بَد.  ساصی  یي ساّبشدّای پیادُتش هْنبِ هٌاطق آهایطی اص  ّا هاٌاسد ایي حیطِ

سیضاى آهَصش ػالی اسائِ دّذ کِ بش هبٌای  تحلیل ًیشٍی اًساًی: سٌذ جاهغ آهایطی حاوا بایذ الگَیی بِ بشًاهِ بشآٍسد ٍ -

(. چشا کِ دس تحقق اّذاف ۷تشبیت ٍ تأهیي ًیشٍی اًساًی کطَس بشآٍسد هٌطقی داضاِ باضٌذ)  آى باَاًٌذ بشای تذاسک،

 تشیي ساّبشدّاست. َاًوٌذ ٍ هاؼْذ اص هْنبیاًیِ گام دٍم اًقب  اسبهی، تشبیت ًیشٍی کاس ت

 
 الضاهات طشح آهایص سشصهیٌی جاهغ دس حَصُ آهَصش ػالی : 1ضکل 

 

ّای  تَاًذ بشای بسیاسی اص چالص ساصی دس کٌاس اصل آهایص سشصهیٌی هی ّای ًخبگاًی: سیاست ضبکِ تَسؼِ ضبکِ -

 ُ کواس هاٌاسوبی بوشای ضٌاسوایی ًقوا        ًظام آهَصش ػالی کطَس ساّگطا باضذ. سٌذ جاهغ آهایص  شٍسی اسوت سا

   پشٍسش ًخبگاًی ٍ اتصال آًْا دس ساساای ّن ا ضایی ًیشٍّا اسائِ دّذ.

ِ  سصذ ٍ سّبشی اثشبخص هٌابغ: اص هْن - ّوای ًظوام آهوَصش ػوالی اص      تشیي کاسکشدّای آهایص سشصهیٌی کاّص ّضیٌو

ّای  هجشای تأهیي بِ هَاغ ٍ بِ هیضاى هٌابغ هاٌاسد با کیدیت ٍ کویت خشٍجی ًظام است. لزا سّبشی اثشبخص ّضیٌِ

 هیٌی خَاّذ بَد.  تشیي اجضای یک سٌذ جاهغ آهایص سشص ًظام آهَصش ػالی اص هْن
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 گيري نتيجه

ی کطَس است کِ دس اسٌاد ّا تیي سیاستش هْندس ًْایت رکش ایي ًکاِ  شٍسی است کِ آهایص سشصهیٌی یکی اص 

ضذُ است. با تَجِ بِ تداٍت  ّا ًیض بِ آى اضاسُ باالدسای هاؼذدی بِ ػٌَاى یکی اص بساشساصّای تَسؼِ دسکلیِ حیطِ

ادبیات سیاسای آهایص سشصهیٌی دس حَصُ آهَصش ػالی ساصی  ی سیاسای هخالف، ّوساىّا گداواًی هَجَد هیاد حَصُ

بِ آى ای  ی تحقق ایي سیاست دس ػشصِ آهَصش ػالی است کِ هاَلیاى اهش  شٍسی است تَجِ ٍیظُّا گامیي تش هْناص 

، ۱۳۳۴سشصهیٌی اص سال سیاست آهایص ساصی  کطَس با پیادُ داضاِ باضٌذ. بشایي اساع ًظام آهَصش ػالی سبهت

تجشبِ اسصضوٌذی اص ایي سیاست سا پیص چطن هاَلیاى اهش ًْادُ است کِ با دسااٍسدّای اابل تَجْی هاًٌذ هأهَسیت 

ی ػلَم پضضکی، تذٍیي سٌذ بشآٍسد تَسؼِ ًیشٍی اًساًی هاخصص حَصُ سبهت، ًظام تَصیغ ٍ ّا داًطگاُگشا ًوَدى 

تَاًذ بِ ػٌَاى الگَیی بشای سایش  هی ی آهَصضی دس هٌاطق آهایطیّا تیشساختخصیص هٌابغ هٌطقِ هحَس، تَسؼِ ص

 ّای ًظام آهَصش ػالی کطَس هَسد بْشُ بشداسی اشاس گیشد.  بخص
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