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همکاران محترم:
ــی و  ــای آموزش ــی گروه ه ــت معرف ــالش در جه ــن ت ــماره ضم ــن ش در ای
ــم  ــای عل ــکی و تازه ه ــوزش پزش ــث آم ــا مباح ــگاه، ب ــکده های دانش دانش
ــز  ــوزش نی ــول در آم ــته های تح ــد. بس ــد ش ــنا خواهی ــت آش ــم و تربی تعلی
معرفــی مــی شــود. بایــد توجــه داشــت کــه اســاس سیاســت وزارت متبــوع 
ــنایی  ــلمًا  آش ــت. مس ــده اس ــذاری ش ــا پایه گ ــن مبن ــر همی ــوزش ب در آم
بــا دانشــکده ها و گروه هــای آمــوزش دانشــگاه می توانــد راه را بــرای 
همکاری هــای بیــن بخشــی و بیــن رشــته ای خصوصــًا در آمــوزش و 
پژوهــش همــوار ســازد. بــرای همــه اعضــای هیئــت علمــی آرزوی تندرســتی 

و شــادکامی دارم.

مدیر مسئول
دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی

سخن مدیر مسئول
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بـا سـپاس از خداونـد یکتـا و با تالش همـکاران معاونت آموزشـی دانشـگاه، 
فرصتـی دوبـاره دسـت داد تـا پنجمیـن شـماره نشـریه این حـوزه بـه مرحله 
انتشـار برسـد. در ایـن شـماره به اخبار مهـم آموزشـی و ارائه مطالـب علمی و 
کاربـردی در آمـوزش پرداخته شـده اسـت. مصاحبه بـا یکی دیگـر از همکاران 
محتـرم پیشکسـوت دانشـگاه و معرفـی یکی از گروه های آموزشـی دانشـکده 
پزشـکی در ایـن شـماره آورده شـده اسـت. از سـری بسـته های تحـول در 
آموزش پزشـکی، "بسـته آمایـش سـرزمینی، ماموریـت گرایـی، تمرکززدایی و 

ارتقـای توانمنـدی دانشـگاه ها" در ایـن شـماره معرفی می شـود.
گزارشـی از کمیتـه مشـورتی دانشـجویی ارائـه شـده و در پایـان بـه معرفـی 
اجمالـی برخـی مجـالت ایرانـی در آمـوزش پزشـکی پرداختـه می شـود. امید 
اسـت مطالب این شـماره در افزایش آگاهی اسـاتید، همکاران و دانشـجویان 

در مـورد آمـوزش علوم پزشـکی موثر باشـد.

سردبیر
دکتر مرضیه نجومی

سخن سردبیر
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اخبار 
معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

اولین جلسه آموزشی طرح رتبه بندی در تاریخ ۹۶/۷/۳۰ 
از ساعت 8 الی 12 در سالن جلسات معاونت آموزشی با 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی  امور  حضور مدیر محترم 
دانشکده های  آموزش  رابطین  و  ستادی  کارشناسان  و 
دکتر  آقای  جناب  جلسه  ابتدای  در  گردید.  برگزار  تابعه 
بیان  حاضران،  به  خوشامدگویی  ضمن  مظاهری نژاد 
فعالیت های  کیفی  و  کمی  ارتقاء  منظور  به  که  نمودند 
آموزشی  مدیریت  دانشگاه،  این  تابعه  دانشکده های 
در  بار  دومین  برای  آموزشی  رتبه بندی  دارد طرح  سعی 
سطح کلیه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران به 
اجرا در آورد و همانند سال گذشته این طرح رتبه بندی 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  آموزشی  "رتبه بندی  شامل 
آموزشی  خدمات  "رتبه بندی  طرح  راد("،  )طرح  کشور 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور )طرح رخاد(" و "نظام 
دانشگاه های  در  تکمیلی  تحصیالت  عملکرد  ارزیابی 
 ۱۸ دانشکده ای،  راد  حیطه  می باشد.  پزشکی"  علوم 
شاخص در ۵ حوزه توسعه آموزش، حاکمیتی، مدیریت 

 برگزاری اولین جلسه هماهنگی رابطین آموزش )طرح رتبه بندی دانشکده ها(

آموزش، توسعه کیفی آموزش و حرکت در راستای نقشه 
رخاد  حیطه  می نماید.  ارزیابی  را  کشور  جامع  علمی 
دانشکده ای، ۱۱ چک لیست را در ۵ حوزه شامل حیطه 
عوامل عینی، حیطه قابلیت اطمینان، حیطه پاسخگوئی 
و مسئولیت پذیری، حیطه تضمین، حیطه همدلی بررسی 
می کند و حیطه شاخص های ارزیابی عملکرد تحصیالت 
تحصیالت  حوزه  در  ۴۲ شاخص  اندازه گیری  به  تکمیلی 
تکمیلی می پردازد تا بدین منظور دانشکده ها بتوانند در 
ارزیابی قرار دهند و سعی در  را مورد  رقابتی سالم خود 
برطرف نمودن کاستی ها نمایند. هدف از این طرح ترغیب 
دانشکده ها در راستای انسجام  بخشی به فعالیت ها و گذر 
از فعالیت های روزمره به برنامه های راهبردی و عملیاتی  
است. ویژگی هایی این طرح، ساده و قابل تکرار بودن آن 
می باشد. در پایان جلسه مسئولین طرح های راد ، رخاد و 
تحصیالت به شرح آخرین تغییرات ایجاد شده در فرم ها 
پرداختند و در نهایت به سئواالت شرکت کنندگان پاسخ 

دادند.
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 ثبت فعالیت های دانش پژوهی در سامانه فعالتی های نوآورانه وزارت بهداشت

بـه اسـتحضار اعضـای محتـرم هیئـت علمی دانشـگاه 
آئین نامـه  اجرایـی  شـیوه نامه  ابـالغ  پیـرو  می رسـاند 
و  دانشـگاه  ها  علمـی  هیئـت  اعضـای  ارتقـاء  جدیـد 
موسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی علـوم پزشـکی 
کشـور، مقـرر گردیـده اسـت کـه فعالیت هـا ی نوآورانه 
دانشـگاهی  "کمیتـه  توسـط  علمـی  هیئـت  اعضـای 

دانش پژوهـی  و  دانشـورانه  فعالیت هـای  ارزیابـی 
آمـوزش علـوم پزشـکی" مـورد بررسـی و داوری قـرار 
گیـرد. در ایـن راسـتا ضـروری اسـت اعضـای محتـرم 
هیئـت علمـی در سـامانه فعالیت  هـای نوآورانـه وزارت 
بهداشـت ثبـت  نـام و فعالیت هـای نوآورانـه خـود را 

ثبـت نماینـد.

دبیرخانه اسـتعدادهای درخشـان دانشـگاه از دانشـجویان رشـته پزشـکی و کارشناسـی کلیه رشـته های دانشگاه 
علـوم پزشـکی ایـران کـه عالقمنـد بـه شـرکت در دهمیـن المپیـاد علمـی دانشـجویان علـوم پزشـکی کشـور در 

تابسـتان ۱۳۹۷ هسـتند، در حیطه هـای زیـر ثبـت نـام می کنـد:
• تفکر علمی در علوم پایه  • استدالل بالینی   

• آموزش پزشکی   • مدیریت نظام سالمت  
• فلسفه پزشکی

 فراخوان ثبت نام دهمین المپیاد دانشجویان پزشکی کشور
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 برگزاری جلسه دفاتر توسعه آموزش دانشگاه

 اطالعیه فراخوان جشنواره آموزشی شهید مطهری

آموزش  توسعه  دفاتر  فعالیت های  گزارش  جلسه 
افتخاریان  1396/9/1 در سالن شهید  تاریخ  دانشگاه در 
جلسه  این  در  حاضرین  شد.  برگزار  پزشکی  دانشکده 
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مدیران 
دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها، معاون و کارشناسان 

این جلسه  در  بودند.  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 
در  گزارش  به  آموزش  توسعه  دفاتر  مدیران  از  یک  هر 
ارزشیابی هیئت علمی که توسط دفاتر  نتایج  خصوص 
انجام  آموزشی  بیمارستان های  و  دانشکده ها  توسعه 

گرفته، پرداخته و نظرات خود را بیان کردند.

جشـنواره آموزشـی شـهید مطهـری مطابـق سـال های 
کشـوری  همایـش  نوزدهمیـن  بـا  هم زمـان  گذشـته 
اردیبهشـت   14 لغایـت   12 تـارخ  در  پزشـکی  آمـوزش 
1397 برگـزار خواهـد گردید. این جشـنواره در دو بخش 
دانشـگاهی و کشـوری در حیطه هـای شـش  گانه ذیـل 

ارائـه می گـردد:

• تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

• یاددهی و یادگیری

• ارزشیابی آموزشی

• مدیریت و رهبری آموزشی

• یادگیری الکترونیکی

• طراحی و تولید محصوالت آموزشی

می تواننـد  علمـی  هیئـت  محتـرم  اعضـای  کلیـه 
فرایندهـای خـود را در قالب فرمـت Word در صفحات 
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 برگزاری دومین جلسه کمیته مرکزی استاد مشاور 

بدون حاشـیه و قابل ویرایش به همراه مسـتندات حاوی کلیه اطالعات ضروری که امکان تکرارپذیری در شـرایط 
مشـابه را فراهـم آورده و ارزیابـی آن را تسـهیل نمایـد، بـه دبیرخانـه دهمین جشـنواره آموزشـی شـهید مطهری 
 iranmotahari@yahoo.com واقـع در معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت، واحد ارزشـیابی و یا بـه آدرس ایمیـل 

تا تاریخ 96/9/15 جهت بررسی و اجرای فرایندهای داوری ارسال نمایند.

 برتر شدن کمیته HSR معاونت آموزشی در جشن روز پژوهش

 HSR روز دوشـنبه ۲۷ آذر۹۶ جشـن روز پژوهـش در دانشـگاه علـوم پزشـکی برگـزار گردیـد. در این جشـن کمیته
معاونـت آموزشـی نیـز به عنوان کمیته برتر پژوهشـی معرفی شـد و سـرکار خانم دکتر سـهرابی به عنـوان نماینده 
کمیتـه HSR معاونـت آموزشـی مـورد تقدیر قرار گرفتند. هم چنین سـرکار خانم شـیرین قنواتی دانشـجوی رشـته 

آمـوزش پزشـکی مقطـع دکتـرای تخصصی نیز به عنـوان مخترع برتر دانشـگاه معرفی شـدند. 

تهیه کنندگان: فرشاد پوررسول
)کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش( 

عکس: فرشاد پوررسول، علیرضا سیفی مستان آباد
)کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش(

تاریخ  در  مشاور  استاد  مرکزی  کمیته  جلسه  دومین 
الی 16 در ستاد مرکزی دانشگاه  از ساعت 14   96/9/22
جلسه  این  در  شد.  برگزار  هفتم  طبقه  کنفرانس  سالن 
که با حضور مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم 
محترم  معاونین  رهبری،  نهاد  محترم  معاون  رهبری، 
جمعی  و  دانشگاه،  فرهنگی  و  دانشجویی  و  آموزشی 

خصوص  در  شد  برگزار  دانشگاه  مسئولین  از  دیگر 
تغییرات آئین نامه استاد مشاور، آموزش اساتید مشاور 
و  هماهنگ،  و  مدون  به صورت  آموزشی  کارگاه های  در 
نظر  از  دانشجویان  راهنمایی  و  پرورش  صحیح  نحوه 
جلسه  آمد.  به عمل  گفتگو  و  بحث  آموزشی  و  اخالقی 

نهایی در اسفند 1396 برگزار خواهد گردید.
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اخبار 
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه

 برگزاری جلسه با نمایندگان مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

این جلسه با حضور خانم  دکتر طبیب، خانم دکتر یداللهی 
تحقیقاتی  آموزشی،  مرکز  نمایندگان  حکمت  خانم  و 
مرکز  اعضای  و  رجایی  شهید  عروق  و  قلب  درمانی  و 
آموزش های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در 
تاریخ 96/9/13 برگزار شد. در این جلسه پس از آشنایی 
راستای  در  راه کارهایی  مرکز،  فعالیت های  با  نمایندگان 
سامانه  به  دسترسی  نحوه ی  مجازی،  آموزش  توسعه 

یادگیری الکترونیکی دانشگاه، توانمندسازی اعضای هیئت 
علمی در زمینه تولید محتوا، برگزاری گزارش صبحگاهی، 
وبینار و کالس های مجازی و آموزش مداوم غیرحضوری 
برای بیمارستان قلب شهید رجایی ارائه گردید. هم چنین 
مقرر شد در اولین اقدام کارگاه هایی در این خصوص برای 
اعضای مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق 

شهید رجایی برگزار گردد.

 برگزاری چهارمین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

ــعه  ــروه توس ــای کارگ ــور اعض ــه حض ــه ک ــن جلس ای
آمــوزش مجــازی و جمعــی از دانشــجویان و اعضــای 
هیئــت علمــی عالقه منــد در تاریــخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ در 
ــزار  ــکی برگ ــکده پزش ــان دانش ــهید افتخاری ــالن ش س
ــی  ــر امین ــای دکت ــه آق ــه جلس ــاعت اولی ــد، در س ش
رئیــس مرکــز آموزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه 
  )Skyroom( صنعتــی شــریف از طریــق وب کنفرانــس

آموزش هــای  مرکــز  فعالیت هــای  مــورد  در 
ــن  ــد و حاضری ــخنرانی کردن ــریف س ــی ش الکترونیک
در جلســه ســواالت خــود را مطــرح نمودنــد. در انتهــا 
خانــم دکتــر دهنــاد گزارشــی از فعالیت هــای کارگــروه 
ــا  را  ــن فعالیت ه ــا در ای ــک از اعض ــر ی ــش ه و نق
ــی  ــای تخصص ــکیل کمیته ه ــر تش ــد و ب ــه دادن ارائ

ــد. ــد کردن تاکی
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: : چهارمین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

 برگزاری کارگاه های توانمندسازی هیئت علمی توسط مرکز آموزش های الکترونیکی

مرکز آموزش های الکترونیکی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 اقدام به برگزاری کارگاه های 
مختلف برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه نموده است. عالقمندان می توانند برای اطالع از برنامه 

کارگاه های آتی به وب سایت مرکز به آدرس http://vec.iums.ac.ir مراجعه کنند.

محل برگزاریتاریخمدرسعنوان کارگاهردیف
دانشکده پزشکیدوشنبه 28 فروردیندکتر افسانه دهناداستفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی1
2Camtasia Studioدانشکده توانبخشیسه شنبه 15 فروردیندکتر بهاره عمرانی
3Camtasia Studioدانشکده مدیریتچهارشنبه 6  اردیبهشتدکتر بهاره عمرانی
4Articulate Storylineدانشکده فناوری های نوینسه شنبه 12 اردیبهشتدکتر بهاره عمرانی
5Advanced PowerPointدانشکده طب ایرانیشنبه 20 خرداددکتر بهاره عمرانی
6PowerPointدانشکده توانبخشیشنبه 10 تیردکتر بهاره عمرانی
7Camtasia Studioدانشکده توانبخشیدوشنبه 12 تیردکتر بهاره عمرانی
8Advanced PowerPointدانشکده پزشکیشنبه 17 تیردکتر بهاره عمرانی
9Articulate Storyline 1دانشکده پرستاری و ماماییدوشنبه 19 تیردکتر بهاره عمرانی
10Articulate Storyline 2دانشکده پرستاری و ماماییسه شنبه 20 تیردکتر بهاره عمرانی
11Articulate Storyline 3دانشکده پرستاری و ماماییچهارشنبه 21 تیردکتر بهاره عمرانی
12Advanced PowerPointکتابخانه مرکزیشنبه 24 تیردکتر بهاره عمرانی
13Camtasia Studio 1کتابخانه مرکزیدوشنبه 26 تیردکتر بهاره عمرانی
14Camtasia Studio 2کتابخانه مرکزیشنبه 31 تیردکتر بهاره عمرانی
15Camtasia Studioدانشکده پزشکیدوشنبه 16 مرداددکتر بهاره عمرانی
16PowerPointدانشکده طب ایرانیشنبه 28 مرداددکتر بهاره عمرانی
17Adobe Connect 1دانشکده پزشکیچهارشنبه 12 مهردکتر عمرانی و مهندس محمودی
دانشکده پزشکیشنبه 29 مهردکتر بهاره عمرانیتولید محتوا 181
19Adobe Connect 2کتابخانه مرکزیچهارشنبه ۲۴ آبانمهندس پریسا محمودی
دانشکده پزشکیدوشنبه ۲۹ آباندکتر بهاره عمرانیتولید محتوا 20۲
21Storyline 2دانشکده پرستاری و ماماییچهارشنبه 8 آذردکتر بهاره عمرانی
22Storyline 2دانشکده پرستاری و ماماییدوشنبه 13 آذردکتر بهاره عمرانی

تهیه کنندگان:
دکتر افسانه دهناد )مسئول مرکز آموزش های الکترونیکی(
حامد شیرازی  نژاد )کارشناس مرکز آموزش های الکترونیکی(
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اخبار 
امور هیئت علمی دانشگاه

اخبار 
امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 برگزاری اولین جلسه رکود علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه در سال 1396
جلسه رکود علمی 12 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه که دچار رکود علمی شده بودند در دفتر معاونت محترم 
آموزشی با حضور عضو هیئت علمی، مدیریت امور هیات علمی و رئیس دانشکده پزشکی برگزار شد و تصمیمات 
الزم در خصوص ایشان اخذ گردید. قابل ذکر است رکود علمی عضو هیئت علمی زمانی اطالق می شود که یک عضو 

هیئت علمی بیش از 3 سال موفق به اخذ ترفیع پایه نشده باشد.

 برگزاری جلسات ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه در سه ماهه سوم سال 1396
با حضور مدیر محترم امور هیئت علمی در جلسات ترفیع پایه عضو هیئت علمی دانشگاه و اعطای 154 ترفیع به 

اعضای هیئت علمی که مشمول ترفیع پایه تشویقی و سالیانه شده بودند.

 شرکت در جلسات صالحیت علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه در سه ماهه سوم سال 1396
در سه ماهه سوم سال جاری جلسات متعدد صالحیت علمی عضو هیئت علمی در دفتر معاونت آموزشی با حضور 
اعضای کمیته صالحیت علمی دانشگاه برگزارشد، که طی آن 5 نفر عضو هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و 

قراردادی و 14 نفر به استخدام پیمانی درآمدند.  

اهم اقدامات صورت گرفته مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی در سه ماهه سوم سال 1396 به شرح ذیل می باشد:
• ارتقاء و بازبینی فرآیندهای ادارات تابعه

• دریافت مجوز جذب پذیرش دانشجوی انتقالی خارج از کشور در رشته داروسازی
• ثبت نام از پذیرفته شدگان سال تحصیلی 97-96 از کلیه مقاطع تحصیلی حدود  1800 نفر

• اخذ مجوز راه اندازی دوره فلوشیپ رشته طب خواب
• اخذ مجوز راه اندازی دوره فلوشیپ رشته سر و گردن
• اخذ مجوز راه اندازی دوره فلوشیپ رشته استرابیسم

تهیه کنندگان:
دکتر علی مظاهری نژاد )سرپرست مدیریت امور هیئت علمی دانشگاه(
دکتر سیده بتول امینی )کارشناس مسئول امور هیئت علمی(
زهرا مشیری )کارشناس امور هیئت علمی(

تهیه کنندگان:
کیمیا خجیر انکاس )معاون مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی(
الدن شکوری زنگنه )رئیس اداره پذیرش و ثبت نام(
مریم مداح )رئیس اداره تخصصی و فوق تخصصی(
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اخبار 
امور گروه آموزش پزشکی دانشگاه

اخبار 
دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه

اهم اقدامات صورت گرفته مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی در سه ماهه سوم سال 1396 به شرح ذیل می باشد:
• برگزاری تور آشنایی با گروه آموزش پزشکی مختص دانشجویان جدیدالورود در تاریخ های 96/7/18 و 96/7/19 در سالن خانلقی 

• برگزاری جلسه Book club س توسط سرکار خانم دکتر شعله بیگدلی 
• در همایش روز پژوهش که در تاریخ 96/9/27 در مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار گردید طرح های HSR معاونت 
آموزشی دانشگاه، با تالش کلیه اساتید مرکز تحقیقات آموزش پزشکی و اساتید گروه آموزش پزشکی مفتخر به دریافت لوح 
برتر گردید و سرکار خانم شیرین قنواتی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی گروه آموزش پزشکی نیز به عنوان مخترع برتر و 

پژوهشگر برتر در سال تحصیلی97-96 معرفی شدند.
• هم چنین در سه ماهه سوم سال 1396 جلسات ژورنال کالب توسط دانشجویان گروه آموزش پزشکی با عناوین زیر برگزار گردید.

اهم اقدامات صورت گرفته مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی در سه ماهه سوم سال 1396 به شرح ذیل می باشد:
• حضور پررنگ دانشجویان و دبیرخانه استعدادهای درخشان در همایش یک روزه دانشجویان جدیدالورود پزشکی در تاریخ 96/7/5

 ،SPSS،پروپوزال نویسی، اخالق پزشکی ،End Note ،برگزاری کارگاه های آموزشی فصل پاییز ویژه دانشجویان شامل کماندوی ریسرچ •

CPR کارگاه احیای قلبی ریوی

• تقدیر از دانشجویان برگزیده نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی توسط رئیس محترم دانشگاه در مراسم ویژه روز سه شنبه 96/8/7

• اعالم اسامی دانشجویان مشمول استفاده از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-97

• فراخوان ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور و ثبت نام از دانشجویان متقاضی از طریق سایت استعداد درخشان دانشگاه

• آغاز معرفی دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی برای شرکت در  چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

تهیه کنندگان:
دکتر آنژیال عطایی پیرکوه )سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه(
مریم عالی پناه، مریم شکری )کارشناسان دبیرخانه استعدادهای درخشان(

تهیه کنندگان:
دکتر زهره سهرابی )دانشیار گروه آموزش پزشکی(، الهام صبور )مسئول دفتر گروه آموزش علوم پزشکی(

عنوان Journal Clubتاریخنام دانشجوردیف

A Contemporary Approach to Validity Arguments: a practical guide to Kane's 96/07/15هنگامه حبیبی + محبوبه راستگو1
framework

Group observed structured encounter )GOSCE( for third-year medical 96/07/29حمیدرضا کوهستانی + مهدی قصابی2
students improves self-assessment of clinical communication

Teaching Professionalism in Medical Education: A best evidence in medical 96/08/06لیال نیسانی سامانی + محمود منصوری3
education )BEME( systemic review

96/08/13Current efforts in medical education to incorporate national health prioritiesعلی اصغر قربانی + محبوبه راستگو4

96/09/04Spiritual care in nursing: a concept analysisزهرا نهاردانی + مهدی قصابی5

Analysis of Multiple Choice Questions )MCQs(: Item and Test Statistics from 96/09/18حکیمه حضرتی + ریحانه مرادی6
an assessment in a medical college of Kolkata, West Bengal
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فرهنگ
زبا ن های  در  نخست  مستقل،  اسم  صورت  به  فرهنگ 
انگلیسی و فرانسوی نمایان شد، در اواخر سده هجدهم 
به عنوان یك واژه فرانسوی وارد زبان آلمانی شد و ابتدا 
 »Kultur« و سپس به صورت »Cultur« به صورت کالچر
نوشته و تلفظ شده است. در مراجع فرانسوی نیز در معنای 
مشابه، به معنای بارور كردن، عمل بارور كردن )زمین(، یا 
كاری در جهت تولید، حاصل خیز كردن، عمل كاشتن )گیاه( 
به كار رفته است )3(. کلمه فرهنگ از دو بخش »فر« و 
»نگ« یا »هنگ« تشکیل شده که در فارسی اوستایی به 

تهیه و تنظیم
دکتر زهره سهرابی )دانشیار گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
عاطفه ذبیحی ززولی )دانشجوی مقطع دکترای آموزش پزشکی(

1 . Cross-cultural competence

معنای کشیدن و فرهیختن است هم چنین ادب، تربیت، 
دانش، علم، معرفت و مجموع آداب و رسوم. 

اصطالح فرهنگ در ادبیات فارسی بر حسب زمان و مورد 
_قبل و بعد از اسالم_ با مفاهیم مختلف به كار رفته است. 
تعاریفی که برای این کلمه در هر دو حوزه فرهنگ غرب 
و شرق آمده به گستردگی خود کلمه فرهنگ است )11( و 

تعریف فرهنگ کار ساده ای نیست )8(.
به منظور درک مفهوم فرهنگ پنج نکته مهم وجود دارد:

1( هر فردی دارای یک فرهنگی است

مقدمه
انسان ها متنوع آفریده شده اند و دارای زمینه های فرهنگی و زبان های متفاوت می باشند )1(. فعالیت های 
انسان به وسیله ی محیط اجتماعی و فیزیکی او محدود می شود و تحت تأثیر آن شکل می گیرد )2(. انسان، 
در ارتباط با جهان، سایر انسان ها و اشیاء می تواند شناخت و اعتقادات، اخالق و تمایالت، آداب و سنن و 
الگوهای رفتاری خود را مورد تأیید قرار دهد )3(. بنابراین فرهنگ، همیشه در حال تغییر و تحول می باشد 
و انسان ها خالق و محافِظ دائم فرهنگ هستند. در یک جامعه بین افراد دارای فرهنگ های مختلف به طور 
پیوسته ارتباط وجود دارد)2(. فرهنگ بر جنبه های زیادی از زندگی به خصوص شیوه های ارتباطی اثر می گذارد 
)4( و هیچ تردیدی وجود ندارد که فرهنگ در شکل دادن به رفتارها، باورها و ارزش های سالمتی فرد نیز نقش 

مهمی دارد )5(.
جنبش صالحیت فرهنگی 1 که از حدود بیست سال قبل آغاز شده )6(، توجه بسیاری از مراکز و سازمان های 
بزرگ و معتبر را به خود جلب کرده است )7( و به عنوان پلی برای فاصله فرهنگی بین بیماران و ارائه دهندگان 
خدمات بهداشتی و سالمتی می باشد )5(. صالحیت فرهنگی توانایی همیاری و کار کردِن موثر با افراد دارای 
فرهنگ های متفاوت می باشد )8, 9(، نوعی حساسیت است که به طور مادام العمر پرورش داده می شود و 
نیازمند آگاهی از خود، آگاهی از موقعیت های سایر افراد و توانایی تعامل واقعی و توأم با احترام با سایرین 
می باشد )10(. صالحیت فرهنگی از ترکیب دو کلمه صالحیت و فرهنگ تشکیل شده است و به منظور درک 

مفهوم آن ابتدا باید مفهوم دو واژه فرهنگ و صالحیت را دانست. 

مقاله 
نگاهی بر چیستی و جایگاه صالحیت فرهنگی در آموزش پزشکی
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2( تنوع در درون فرهنگ ها وجود دارد
3( فرهنگ ها ایستا و ثابت نیستند 

4( فرهنگ یک عامل محدودکننده نیست و افراد متفاوت 
در مقابل انتظارات مشابه فرهنگی روش های متفاوتی را 

اتخاذ می کنند
5( تفاوت در وضعیت و قدرت بین فرهنگ ها، تفاوت های 

فرهنگی را پیچیده تر می سازد )12(.
)یونسكو(  سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد 
روحانی،  )مظاهر(  ویژگی های  از  »مجموعه ای  را  فرهنگ 
اجتماعی«  گروه  یا  جامعه  احساسی  و  اندیشی  مادی، 
زندگی،  ادبیات، سبك های  تعریف كرده كه شامل: هنر، 
و  باورها  ارزش ها،  نظام ها،  زیستن،  هم  با  شیوه های 
یاد  باورهای  شامل  فرهنگ   .)13( می شود  نیز  سنت ها 
مذاهب،  رسوم،  ارزش ها،  زبان،  سنت ها،  شده،  گرفته 
شیوه های تعامل، روش های ارتباطی، انتظارات رفتاری و 
نقش هایی است که به طور معمول میان اعضای یک گروه 
خاص مشترک می باشد و اغلب از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می شود. فرهنگ یک فرد ممکن است یک تجلی 
.)12( باشد  یا سن  تربیت   از قومیت، مذهب، جنسیت، 
لینینگر1 فرهنگ را به عنوان چیزی تعریف می کند که یاد 
گرفته می شود و از طریق فرهنگ آموزی2  و اعمال مربوط به 
 اجتماعی شدن از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود )14(.
برای فرهنگ می توان سه حیطه مشخص  به طور کلی 

بیان نمود:
1- توصیفی_کل نگر3: كل پیچیده ای از شناخت ها، باورها، 

هنرها، اخالق، رسوم و سایر یافته های اجتماعی انسان 
و روش هایی  قواعد  ارزش ها،  شامل  2-هنجاری_نمادین4: 
است که انسان ها برای سازگاری با جامعه از آن متابعت 

می کنند.
3-کارکردی_بخشی: که عمومًا ناظر بر هنجارهای یک گروه 
و بخش یا موسسه است که به عنوان فرهنگ حرفه ای5  

یاد می شود.
 بین این سه الیه از فرهنگ رابطه عام و خاص برقرار است )3(.
نظر  مد  فرهنگ  از  سوم  تعبیر  بیشتر  پژوهش  این  در 
فرهنگ  از  جنبه  این  قطعًا  که  است  واضح  پر  ماست. 

نمی تواند جدای از الیه های باالدستی آن باشد. 

1. Leininger
2. Enculturation
3. Descriptive

صالحیت
صالحیت یا شایستگی6 مفهومی پیچیده، مبهم و یکی از 
موضوعات بحث برانگیز در حوزه مراقبت سالمتی است 
)15(. معانی و تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه گردیده 

)8( و نیز تحقیقات متعددی در این زمینه منتشر شده 

ابهامات و سردرگمی زیادی در درک  با این وجود  است 
این مفهوم وجود دارد. واژه صالحیت به عنوان »اسم« به 
کیفیت و میزان برخورداری از صفت »متبحر« بودن اشاره 
دارد. فرهنگ آکسفورد در تعریف متبحر به عنوان صفت، 
آن را »برخورداری از دانش و توانایی انجام موفقیت آمیز 
تلقی  اشخاصی  صفت  و  می کند  تعریف  کارها«  برخی 
صالحیت   .)15( باشند  توانمند8  و  کارآمد7  که  می شود 
یعنی داشتن توانایی و ظرفیت عمل کردن به طور موثر 
به عنوان یک فرد یا یک سازمان، در بستری از باورها، 

رفتارها و نیازهای فرهنگی )8(.
صالحیت همانند چتری است که هر چیزی را که به گونه ای 
مستقیم یا غیر مستقیم بر روی عملکرد شغلی تأثیر داشته 
باشد، در بر می گیرد. به عبارتی دیگر، صالحیت تصویری 
از یک انسان رشد یافته را نشان می دهد که برای انجام 
یک شغل، آمادگی های کامل را از هر جهت داشته باشد. 
انجام  باید  چگونه  افراد  که  است  این  بیانگر  صالحیت 
وظیفه کنند و یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان 

داده، یا چگونه رفتار کنند؟
9)ISPI( طبق تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی عملکرد 
»مجموعه دانش، مهارت و نگرش هایی که کارکنان را قادر 
می سازد به صورتی اثربخش فعالیت های مربوط به شغل 
انتظار  مورد  استانداردهای  طبق  را  شغلی  عملکرد  یا  و 
انجام دهند« صالحیت نامیده می شود. از نظر بویاتزیس 
ویژگی های  و  صفات  روی  بر  کلی  طور  به  صالحیت 
این صفات می-توانند  دارد.  تاکید  اساسی یک شخص 
اجتماعی  نقش  از  فرد  تصور  و  مهارت  رفتار،  انگیزش، 
کارها  انجام  در  فرد  که  باشد  دانش  از  یا مجموعه ای  و 
سخنی  به   .)16( می کند  استفاده  آن ها  از  فعالیت ها،  و 
و  صفات  از  مجموعه ای  صالحیت  گفت  می توان  دیگر 
خصوصیات است که اساسی برای عملکرد کارآمد در آن 

حرفه محسوب می شود )15(.

7. Effeicient
8. Capable
9. International Society for Performance 
Improvement

4. Normative
5. Professional Culture
6. Competence
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به طور کلی می توان صالحیت را در سه سطح شامل سطح 
فردی، سطح سازمانی و سطح راهبردی متمایز کرد )16(. 
صالحیت در سطح فردی و در مواجهه پزشک و بیمار، 
در سطح سازمانی   .)8( بر می گیرد  در  را  تعامل  توانایی 
گوناگون  منابع  ترکیب  در  ویژه ای  روش های  شامل 
سازمان با یکدیگر است. در سطح راهبردی، منظور، ایجاد 
و حفظ برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصی از دانش، 
مهارت ها، ساختارها، راهبردها و فرایندها می باشد )16(. 

صالحیت فرهنگی
ارائه شده است  فرهنگی  از صالحیت  تعاریف متعددی 
رشته های  مانند  رشته ای  دید  از  تعاریف  این  اکثر  که 
روان شناسی، پرستاری، روان پزشکی و مددکاری اجتماعی 
اولین  در سال 1989  مطالعات،  اساس  بر   .)17( می باشد 
به  پزشکی  علوم  حوزه  در  فرهنگی  از صالحیت  تعریف 
وسیله کراس1 ، بازون2 ، دنیز3  و ایساکس4  ارائه شد )18(. 
تعاریف بالینی آن اشاره به اکتساب بالینی صالحیت در 
ارزش ها و سوگیری ها(،  نگرش ها،  از  )آگاهی  سه حوزه عاطفی 
یک  برای  نیاز  مورد  )مهارت های  رفتاری  و  )دانش(  شناختی 

مواجهه موثر( دارد )17(.

یودر5 و همکاران صالحیت فرهنگی را پرورش خود آگاهی 
درک  مخاطب،  جمعیت های  درباره  دانش  افزایش  و 
تعریف  مختلف  گروه های  فرهنگی  و  سالمتی  باورهای 
که  کرده اند  بیان  ناتون7   مک  و  درهر6    .)19( می کنند 
صالحیت فرهنگی در سطح فردی مراقبت بهداشتی صرفًا 
نام دیگر مراقبت بیمار محور است )7(. کامپینها باکوت8 
)2007( از صاحب نظران حوزه صالحیت فرهنگی در آمریکا 

شمالی، مدلی برای صالحیت فرهنگی ارائه می دهد که 
در آن ارائه دهندگان خدمات سالمتی و بهداشتی به طور 
خدمت  قابلیت  و  توانایی  تا  هستند  تالش  در  مداوم 
کردن به طور موثر به مشتریان دارای زمینه های فرهنگی 

متفاوت را کسب کنند )14(.
در علوم پزشکی صالحیت فرهنگی ترکیب اصول مراقبت 
بیمار محور با تأثیرات فرهنگی و اجتماعی می باشد که بر 

کیفیت خدمات پزشکی و درمانی اثر می گذارد )20(.
از  مختلف  سطوح  در  فرهنگی  صالحیت  این  بر  عالوه 

جمله سطح فردی و سطح سازمانی تعریف و مورد توجه 
قرار گرفته است. در سطح فردی نیاز است تا فرد فرهنگ 
خود و دیگران را درک کند و به بررسی نگرش، ارزش ها 
این  که  باشد  داشته  توانایی  و  بپردازد  باورهای خود  و 
کار  برای  که  ویژگی هایی  و  مهارت ها  دانش،  ارزش ها، 
کردن موثر در موقعیت های فرهنگی مورد نیاز است، را در 

عمل نشان دهد )4, 21(.
سطوح  تمام  در  فرهنگی  صالحیت  سازمانی  سطح  در 
سازمان دیده می شود، در نتیجه این صالحیت در فلسفه 
سازمان، رسالت آن و سیاست گذاری های سازمان منعکس 
خواهد شد )21(. صالحیت فرهنگی در سطوح سازمانی و 
پراگماتیک نیازمند برنامه ریزی جامع و هماهنگ می باشد، 
برنامه ها و سازمان های صالح فرهنگی، اهمیت فرهنگ 
را تصدیق کرده و به ارزیابی روابط فرهنگی توجه دارند، 
هم چنین دانش فرهنگی را توسعه داده و خدمات خود 
مشتریان  فرهنگی  نیازهای  کردن  برطرف  راستای  در  را 

تطبیق می دهند )4(.
به  اساتید  برای  فرهنگی  صالحیت  آموزشی،  حوزه  در 
دانشجویان  به  موفقیت آمیز  تدریس  توانایی  مفهوم 
که   )2( می شود  تعریف  نیز  مختلف،  فرهنگ های  دارای 
درک  فردی،  بین  آگاهی  فردی،  ارتقا  مستلزم  امر  این 
مجموعه خاصی از دانش فرهنگی، تسلط بر مجموعه ای 
از آن ها با هم می باشد )22(. در  از مهارت ها و استفاده 
واقع تطابق بین متدهای تدریس یک مدرس در برخی 
موارد ممکن است که منعکس کننده صالحیت فرهنگی 

او باشد )23(.
پذیرش  مورد  گسترده  طور  به  که  تعریفی  مجموع،  در 
می باشد  همکارانش  و  کراس  تعریف  است،  گرفته  قرار 
می نمایند:  تعریف  گونه  این  را  فرهنگی  صالحیت  که 
صالحیت فرهنگی شامل مجموعه ای از دانش، نگرش و 
رفتارهای مناسب است که همراه با هم در یک سیستم، 
را قادر  سازمان و در بین حرفه ها به کار می روند و فرد 
می سازند تا به طور موثر در شرایط متفاوت فرهنگی کار 

کند )24(. 

1. Cross
2. Bazron
3. Dennis 

7. MacNaughton
8. Campinha-Bacote

4. Isaacs
5. Yoder
6. Dreher
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صالحیت فرهنگی در آموزش پزشکی
صالحیت فرهنگی یک موضوع مهم در آموزش پزشکی 
تأثیر  تحت  را  سالمتی  خدمات  ارائه  که   )25( می باشد 
قرار می دهد )19, 26(. گروه پزشکی و سالمت با بیماران 
دارای زمینه ها و فرهنگ های مختلف روبرو هستند )27( 
و پیوند واضحی بین صالحیت فرهنگی، بهبود کیفیت و 
حذف نابرابری های قومی و نژادی در مراقبت وجود دارد 
)9( به طوری که عناصر صالحیت فرهنگی، نقش مهمی 

در کاهش نابرابری های بهداشتی و پیشرفت پیامدهای 
سالمتی بازی می کنند )19( و هنگامی که مراقبت فرهنگی 
بر اساس ارزش ها و باورهای بیمار ارائه شود، میزان پیروی 
افزایش می یابد و  از دستورات درمانی و مراقبتی  بیمار 
کمبود صالحیت فرهنگی در پرسنل حرف سالمتی ممکن 

است منجر به نارضایتی بیماران شود )28(. 
انجمن های  و  مراکز  سازمان ها،  کشورها  از  بسیاری  در 
معتبر دولتی نسبت به اهمیت وجود صالحیت فرهنگی 
تعیین  به  اقدام  و  تاکید  درمان  و  بهداشت  گروه  در 

استانداردها و مؤلفه هایی برای آن کرده اند. از جمله:
 )ACGME( آموزش پزشکی عمومی اعتباربخشی  انجمن 
در سال 2000 بیان کرده است که همه دستیاران پزشکی 
باید مهارت بین فرهنگی داشته باشند )29(. سازمان نظام 
پزشکی نیوزلند )2006( در رابطه با اهمیت وجود صالحیت 
برای  بیان کرده است: یک پزشک  فرهنگی در پزشکان 
این که به طور موفقیت آمیز به بیماران دارای زمینه های 
فرهنگی متفاوت خدمت کند، باید نگرش، آگاهی، دانش 
و مهارت های مناسب از خود نشان دهد و بر این اساس 
استانداردهای صالحیت فرهنگی را در سه سطح دانش/

آگاهی، نگرش و مهارت بیان کرده است )30(. 
رابطه  در  دستورالعمل  دو  پزشکی  آموزش  رابط  کمیته 
دستورالعمل های  از  یکی  در  دارد.  فرهنگی  با صالحیت 
LCME بیان شده است که دانشجویان پزشکی نیازمندند 
ارائه خدمات  را در زمینه  تا تعصبات فرهنگی و جنسی 
آن  به  مناسب  طور  به  و  شناسایی  بهداشتی  مراقبت 

رسیدگی نمایند )31(.
 )NCCC( مرکز ملی صالحیت فرهنگی دانشگاه جورج تون
ایالت متحده آمریکا که در راستای حمایت از برنامه های 
مراقبت های بهداشتی و سالمت روانی شکل گرفته است، 
در سال 2006 ارزش قائل شدن برای تنوع فرهنگی، انجام 
خود ارزیابی فرهنگی، مدیریت پویایی اختالف، نهادینه 
کردن دانش فرهنگی و انطباق با تنوع را به عنوان پنج 
 )32( است  برشمرده  فرهنگی  صالحیت  اصلی  عنصر 
دهندگان،  آموزش  سازمان ها،  برای  منابع  از  انواعی  و 
خانواده ها و جوامع ارائه می دهد که صالحیت فرهنگی و 
زبانی را حمایت می کنند )33(. همچنین این مرکز، تعداد 
ارزیابی صالحیت  خود  برای  لیست  و چک  ابزار  زیادی 
دهندگان  ارائه  آژانس ها،  و  )کارگزارها  سطح   4 در  فرهنگی 
توسعه  پزشکی(  دانشکده  کوریکولوم های  کننده،  مصرف  خدمات، 

داده است )34(.
کامپینها باکوت )2007( یکی از صاحب نظران این حیطه، 
گروه  یک  عنوان  را  بهداشتی  مراقبت های  متخصصان 
زبان  و  عملکردها  اعتقادات،  ارزش ها،  دارای  فرهنگی 
مطالعات  است. وی طی  کرده  توصیف  فرد  به  منحصر 
ارائه داده   )IAPCC2( خود مدلی برای صالحیت فرهنگی

1. Accreditation Council for Graduate Medical Education           2. The Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services
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است، که در آن چهار معیار به شرح زیر بیان کرده است: 
آگاهی فرهنگی )فرایند خودآزمایی آگاهانه از تعصبات خود نسبت به 
دیگر فرهنگ ها و کشف عمیق تعصبات و پیش داوری ها و مفروضات 

خود در مورد سایر افراد دارای فرهنگ های متفاوت می باشد. باکوت 

بیان می کند که بدون آگاهی از تأثیر ارزش های فرهنگی بر تعامالتمان 

)به  دانش فرهنگی  با دیگران، خطر تحمیل فرهنگی وجود دارد(، 

عنوان فرایندی تعریف می شود که پرسنل حرفه های سالمتی، اطالعات 

گوناگون،  فرهنگی  و  قومی  گروه های  دیدگاه های  مورد  در  اساسی 

قومی  گروه های  در  سالمتی  موقعیت های  بیولوژیکی،  متغیرهای 

مختلف و سایر اطالعات فرهنگی معنادار و مهم را جستجو کرده و 

و  ارزش ها  اصلی:  مسئله  سه  ادغام  بر  اینجا  در  می آورند.  به دست 

باورهای مرتبط با سالمتی، بروز و شیوع بیماری و اثربخشی درمان 

اطالعات  جمع آوری  )توانایی  فرهنگی  مهارت  شود(،  تمرکز  باید 

ارزیابی  درست  اجرای  و  مراجعین  فعلی  مشکل  با  مرتبط  فرهنگی 

مواجهه فرهنگی  بر اساس فرهنگ مراجعین می باشد( و  فیزیکی 

از  یکی  و  می باشد  مختلف  فرهنگ های  دارای  مراجعین  با  )تعامل 

عناصر مهم مواجهه فرهنگی صالحیت زبانی است(. باکوت برای 

دومین بار مدل خود را بازبینی کرد و تمایل فرهنگی )مفهوم 
نهایی و محوری چارچوب نظری باکوت می باشد که حرکت به سوی 

صالحیت فرهنگی را سرعت می بخشد و آن انگیزه فرد جهت درگیر 

نیروی محرکه  به عنوان  را  فرایند فوق می باشد(  شدن در چهار 

چارچوبی  باکوت  واقع  در  گرفت.  نظر  در  دیگر  معیار   4
برای ارزیابی صالحیت فرهنگی بر اساس مدل خود ارائه 
می دهد )19( و در بسیاری از پژوهش های موجود، برای 
بر  یافته  توسعه  ابزارهای  از  فرهنگی  صالحیت  ارزیابی 

اساس این مدل استفاده شده است.
بسیاری از مراکز و انجمن های معتبر با تعیین استانداردها 
و مؤلفه های مختلف تالش کرده اند تا در جهت ارتقای 
صالحیت فرهنگی با توجه به ویژگی های مشتریان خود 
فرهنگی یک  اینکه صالحیت  به  توجه  با  نمایند.  اقدام 
می باشد،  جامعه  بر  حاکم  فرهنگ  به  وابسته  موضوع 
باید در مورد ابعاد گوناگون آن بر اساس فرهنگ جامعه 
اقدام شود لذا متون دولتی زیادی برای صالحیت فرهنگی 
وجود دارد. اما آنچه که از متون ارائه شده فوق پیداست 
سطح  در  دستورالعمل ها  و  استانداردها  وجود  کمبود 
ملی برای دانشکده ها و انجمن ها می باشد به طوری که 
حتی در یک کشور ممکن است شاهد تنوع استانداردها 
این  از  یک  هر  حال،  این  با  باشیم.  دستورالعمل ها  و 
در  را  ما  که  می باشند  مهمی  نکات  حاوی  استانداردها 
تعیین مؤلفه ها، زمان و ارزیاب صالحیت فرهنگی یاری 

خواهند داد.

رفرنس

1. Heydari M, Anooshe M, Azadarmaky T, Mohammadi I. Communication strategies of nurses in the encounter with patients 
having cultural diversity. Iranian journal of payesh 2012;11)5( :719-24. [Persian]
2. Nieto C, Zoller Booth M. Cultural Competence: Its Influence on the Teaching and Learning of International Students. 
Journal of Studies in International Education. 2010;14)4( 
3. Pirozmand A, Sadeghi S. Quiddity of culture and how its change. 2006; 1-25. Available from: www.iranculture.org. [Per-
sian]



شماره پنجم- پاییز 1396

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

19

4. Athey J, Moody-Williams J. Developing Cultural Competence in Disaster Mental Health Programs: Guiding Principles and 
Recommendations. U.S. Department of Health and Human Services: Center for Mental Health Services; 2007.
5. Betancourt JR. Cultural competence and medical education: many names, many perspectives, one goal. Academic Med-
icine. 2006;81)6( :499-501.
6. Vega WA. Higher stakes ahead for cultural competence. General Hospital Psychiatry. 2005;27)6( :446- 0.
7. Engebretson J, Mahoney J, Carlson ED. Cultural competence in the era of evidence-based practice. Journal of Profes-
sional Nursing. 2008;24)3( :172-8.
8. Lee FH, Worrell JA. Cultural competency in diagnostic imaging. Acad Radiol. 2005;12)2( :232-6. Epub 2005/02/22.
9. Castillo RJ, Guo KL. A framework for cultural competence in health care organizations. The Health Care Manager. 
2011;30)3( :205-14.
10. American Evaluation Association Statement On Cultural Competence In Evaluation. American Evaluation Association; 
2011. p. 1-13.
11. Fatahi Ardakani H. Servey of role and position of cultural systems. 2006; 1-29. Available from: www.iranculture.org. 
[Persian]
12. Olsen L, Bhattacharya J, Scharf A. Cultural competency: What it is and why it matters. Palo Alto, CA: Lucile Packard 
Foundation for Children’s Health. 2006.
13. Gholizadeh A, kashtiaray N, Sohrabi Renani M. Management skills of cultural diversity as a response to demands of 
students of ethnic and religious minorities. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration. 2011;2)2( 
:131-54. [Persian]
14. Aponte J. Addressing cultural heterogeneity among Hispanic subgroups by using Campinha-Bacote›s Model of Cultural 
Competency. Holistic Nursing Practice. 2009;23)1( :3-12.
15. Bagheri Nesami M, Rfiee F, Parvizi S, Esmaili R. Analysis of concept of competence in nursing: quality study. Iranian 
journal of Mazandaran university of medical science. 2008;18)67( : 42-35. [Persian]
16. Diyanati M, Erfani M. competence, concepts and applications. Iranian journal of Tadbir. 2009)206( :14-9. [ Persian]
17. Haarmans M, Noh S, Munger F. A Review of Clinical Cultural Competence: Definitions, Key Components, Standards and 
Selected Trainings. Toronto: Centre for Addiction and Mental Health.2004.
18. Grote E. Principles and Practices of Cultural Competency: A review of the Literature: Citeseer; 2008.
19. Burke PMABJY. Cultural competency of associate degree nursing faculty [3449380 M3 - Ph.D.]: Capella University; 
2011.
20. Cultural Competence Education for Medical Students. Washington: Association of American Medical Colleges; 2005.
21. Beach MC, Saha S, Cooper LA, Fund C. The role and relationship of cultural competence and patient-centeredness in 
health care quality: Commonwealth Fund; 2006.
22. Sealey LJ. Cultural competence of faculty of baccalaureate nursing programs: Arizona State University; 2003.
23. De Beuckelaer A, Lievens F, Bücker J. The role of faculty members› cross-cultural competencies in their perceived 
teaching quality: evidence from culturally-diverse classes in four European countries. The Journal of Higher Education. 
2012;83)2( :217-48.
24. Chun MBJ, Young KGM, Jackson DS. Incorporating cultural competency into the general surgery residency curriculum: 
A preliminary assessment. International Journal of Surgery. 2009;7)4( :368-72.
25. Wilkinson JE. Use of a Writing Elective to Teach Cultural. Family Medicine. 2006;38:702-4.
26. HEALTH NIO. Cultural Competency. Department of Health & Human Services: Office of Communications and Public 
Liaison 2012 [updated July 30, 2012; cited 2012 Nov 18] ; Available from: http://www.nih.gov/clearcommunication/cultur-
alcompetency.htm.
27. Krajewski A, Rader C, Voytovich A, Longo WE, Kozol RA, Chandawarkar RY. Improving Surgical Residents› Performance 
on Written Assessments of Cultural Competency. Journal of Surgical Education. 2008;65)4( :263-9.
28. Cultural Competence in Health Care. In: Society CoaA, editor. Washington: Institute for Health Care Research and Policy 
- Georgetown University; 2004
29. Gates ML, Bradley KD. Developing a framework to identify constructs to measure cross-cultural competence in medi-
cine: University of Kentucky
30. Statement on cultural competence. NEW ZEALAND MEDICAL COUNCIL OF NEW ZEALAND; 2006. p. 1-3.
31. Lie DA, Boker J, Crandall S, DeGannes CN, Elliott D, Henderson P, et al. Revising the Tool for Assessing Cultural Compe-
tence Training )TACCT( for curriculum evaluation: Findings derived from seven US schools and expert consensus. Medical 
education online. 2008;13.
32. Cultural Competence GUIDELINES AND PROTOCOLS. Statewide Resources Centre:Ethnic Communities’ Council of 
Victoria 2006. p. 1-5.
33. Hines D. Cultural Competence: Assessment and Education Resources for Home Care and Hospice Clinicians. Home 
Healthcare Nurse. 2012;30)1( :38-45.
34. Cultural Competence Assessment Tools. New York State: Center of Excellence for Cultural Competence; 2010.



نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شماره پنجم- پاییز 1396 20

 با تشکر از شما که وقت تون را در اختیار ما گذاشتید. برای 
شروع لطف کنید معرفی کامل از خودتان بفرمایید و مختصری 

از سابقه خانوادگی تان را برای مخاطبین ما بیان کنید؟ 

بسم اهلل الرحمن الرحیم من هم تشکر می کنم از اینکه این 
جغتایی  محمدتقی   دادید.  قرار  من  اختیار  در  را  فرصت 
هستم. سال ۱۳۳۷ در سبزوار در یک خانواده متوسط متولد 
تحصیالت  و  سبزوار  همان  در  را  ابتدایی  تحصیالت  شدم. 

متوسطه و دبیرستان را در شهرستان مشهد گذراندم. در سال ۱۳۵۶ دیپلم گرفتم و در همان سال هم در دانشگاه 
علوم پزشکی ایران در رشته فیزیوتراپی قبول شدم. به دلیل عالقه ای که در دوره دبیرستان به مباحث مربوط به 

آناتومی و به خصوص نوروآناتومی و آناتومی مغز داشتم در دانشگاه نیز این عالقه ادامه پیدا کرد   

به تحصیل در رشته آناتومی پرداختم.. چرا که عالوه بر عالقه ی خاصی که داشتم، احساس کردم مغز یک بخش 
پیچیده ای از بدن انسان است. دکترای آناتومی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفتم و به دنبال عالقه ام در حوزه 
عصب  شناسی و علوم اعصاب، دوره هایی را در زمینه نوروآناتومی در دانشگاه لیدز گذراندم و در نهایت هم فلوشیپ 
علوم اعصاب را در kings College London گذراندم. در واقع علت عالقه من به علوم اعصاب یا نوروآناتومی این 
بود که این رشته پیچیدگی های خاصی دارد و در آن نهفته-هایی یا نایافته هایی وجود دارد که باید پیدا شوند؛ 

ضمن اینکه این حوزه چند بعدی است و جنبه های بالینی و جنبه های پایه متعددی را در بر می گیرد.

 نظر شما در مورد اخالق حرفه ای چیست و شما به مباحث اخالق حرفه ای چه نگاهی دارید؟

من فکر می کنم این بحث مهمی است و بخشی هست که در رفتار یک فرد وجود دارد. هدف هر فرد در اخالق 
حرفه ای خیلی تعیین کننده است. اینکه فرد احساس کند که چه در حوزه آموزشی و یا چه در پژوهش، باید به 
آن کار متعهد شود یعنی تعهد کند که آن کاری را که به او سپرده اند را به درستی انجام دهد. مثالً اگر کار یک 
فرد، مدرسی هست وقتی سر کالس رفت حقوق دانشجویان را رعایت کند. این مسئله همیشه در ذهنم هست 
که زمانی که دو ساعت سر کالس صد نفری میروم، ۲۰۰ ساعت وقت دانشجویان نخبه و دانشجویانی را که دارای 
رتبه های زیر هزار کنکور سراسری هستند را در اختیار دارم؛ پس باید به موقع سر کالس بروم، باید سر کالس تعهد 
داشته باشم که آموزش را خوب انجام بدهم و از ابزارهای آموزشی به درستی استفاده کنم. دوم این که من برای 
به  باید  این است که  اولویت من هستند. مفهوم آن  دانشجویان استخدام شدم و کار می کنم و  دانشجویان، 
نیازهای دانشجویان توجه کنم. اگر پژوهش انجام می دهم اخالق حرفه ای این است که باید بگویم که دقیقا به 
چه منظوری این پژوهش را انجام می دهم؟ پژوهش می کنم که تولید علم کنم و این تولید علم باید بتواند مشکلی 
از مشکالت جامعه را حل کند. پس باید پژوهش هدفمند باشد و اصول اخالقی مربوط به پژوهش رعایت شود. 

مصاحبه
آقای دکتر محمد تقی جغتایی
رئیس دانشکده فناوری های نوین
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رعایت این اصول روی انسان یا حیوان فرقی ندارد چرا که حیوانات هم حق و حقوقی دارند. اگر هر فرد سعی کند 
کارش را به درستی انجام دهد و اگر این اصول در فرد نهادینه شوند اخالق حرفه ای به دنبال آن خواهد آمد.

 از تحقیقات علمی تان برای ما بگویید. اینکه چند تا مقاله دارید؟ اچ ایندکس شما چقدر است و رتبه چندم را در 
دانشگاه دارید؟

 تالش و کارهایی که من در تحقیق انجام دادم حاصل یک کار جمعی بوده چرا که کار تحقیقی یک کار جمعی 
است و به صورت فردی نمی تواند به نتیجه برسد یعنی حاصل کارهای دانشجویانی است که در این مدت با من 

کار کردند و حاصل کمک همکارانی است که با من همکاری داشتند.   

من فکر می کنم باالی ۲۰۰ مقاله در مجالت بین المللی چاپ کردم و اچ ایندکس گوگل اسکوالر من ۲6 است و اچ 
ایندکس اسکوپوس من در حال حاضر ۱۸ است و باید بگویم در گوگل اسکوالر رتبه 3 دانشگاهی و در اسکوپوس 
هم رتبه ۹ دانشگاهی را دارم. از این جهت من فکر میکنم این رتبه نسبتًا در دانشگاه های کشور ما رتبه خوبی 

هست. 

 آقای دکتر از فعالیت های اجتماعی تان در دوران دانشجویی گفتید. آیا مورد دیگری هم هست که بیان بفرمایید؟

اوالً یک نکته بگویم به دانشجویان که توصیه می کردم و توصیه می کنم که فردی در فعالیتهای تخصصی موفق 
است که در فعالیتهای اجتماعی شرکت کند. به عبارتی دانشجو باید جامعه ی خودش را بشناسد، فرهنگ مردم 
خودش را بشناسد و با ارزشهای جامعه ی آشنا شود و آن ها را رعایت کند. در دنیا مرسوم است زمانی که از فردی که 
بخواهد در جایی پذیرش شود و یا این-که بخواهد مثالً وارد رشته پزشکی شود از وی سوال می شود که شما تاکنون 
در فعالیت های اجتماعی شرکت داشته اید یا نه؟ مثالً آیا به موسسه خیریه کمک کرده اید؟ آیا کار عام المنفعه ای 
داشته اید یا نداشته اید؟ این فعالیت های اجتماعی برای آن ها خیلی مهم است چرا که نشان می دهد آن ها تک 
بعدی نیستند. من هم از ابتدا دنبال نقش معلمی بودم و از همان دوران دانشآموزی به فعالیتهای اجتماعی گرایش 
داشتم. مثالً در دوران دبیرستان کانون قرآن داشتیم و در جمع دیگری به زائرین مشهد کمک می کردیم. وقتی هم که 
به تهران آمدم هم  زمان با مبارزات انقالب بود. طبیعتًا من هم مثل همه مردم در آن ها نقش داشتم و فعالیت-های 
خیلی زیادی هم داشتم که این فعالیت ها بعد از پیروزی انقالب ادامه پیدا کرد. من در تشکیل نهضت سواد آموزی 
مرحوم  شود.  تشکیل  سواد آموزی  نهضت  شورای  بود  قرار  بودم.  دانشجو  زمان  آن  می آید  داشتم.  یادم  نقش 
باهنر من را به عنوان نماینده دانشجویان در آن شورا انتخاب کردند. دوسال در آن مجموعه معاون  برنامهریزی 
بودم. بعدها قرار شد جهاد سازندگی تأسیس شود. من یادم هست سه ماه رفتم چهارمحال و بختیاری و  یکی 

آن جا رفتیم و جهاد سازندگی از اعضای هیئتی بودم که 
دادیم.  تشکیل  آنجا  در  بکری را  خیلی  استان  آن جا  
آن  االن  خوشبختانه  استان ها خیلی توسعه پیدا بود. 
زمان کردهاست و امکانات زیاد  آن   در  ولی  است  شده 
دارای جاده خیلی باریکی بود شهرکرد که مرکز استان بود 
می رفت.  اصفهان  به  افتاده که  دور  هم  شهرها  بقیه 
چون بودند و رفتن با ماشین به  بود.  سختی  کار  آن جا 
بود کار ما در بخش مربوط به  درمان  و  بهداشت  حوزه 

دانشجو باید جامعه ی خودش را 
بشناسد، فرهنگ مردم خودش را 
جامعه ی  ارزشهای  با  و  بشناسد 
رعایت کند را  آشنا شود و آن ها 
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البته اساتید هم حضور داشتند آن جا رفتیم و برای اولین بار  اولین بار با جمعی که عمدتًا دانشجویان بودند و 
واکسیناسیون در آن استان توسط دانشجویان اجرا شد و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی آن جا آمده بودند و برای 
اولین بار دندان های مردم را ترمیم میکردند. همین طور در تشکیل جهاد دانشگاهی نقش داشتم. در دانشگاه علوم 

جهاد  که  هم  ایران  دانشگاهی تشکیل شد من پزشکی 
شد عضو شورای مرکزی بودم و  شروع  جنگ  که  زمانی 
و درمان جنگ بودم و در آن چند سالی دبیر ستاد امداد 
ضرورت انجام دادم.بخش کمک هایی بر حسب 

 فعالیت های اجتماعی را در دوران کنونی چطور دنبال می کنید؟

 این فعالیتها همچنان ادامه دارد به عنوان مثال در تاسیس انجمن آلزایمر مشارکت داشته ام و هم اکنون به عنوان 
رئیس هیئت مدیره انجمن اتیسم فعالیت می کنم. در انجمن های صنفی اجتماعی هم فعالیت دارم و فکر می کنم 
این فعالیت ها در ذات من است و نمی توانم دور از این فعالیت ها باشم و در هفته حداقل چند ساعت از وقتم به 

این کارها و فعالیت ها اختصاص دارد. 

 گویا شما موسس انجمن علوم اعصاب هستید. این انجمن در چه سالی تشکیل شد و چه فعالیت هایی می کند؟

بله. همان طور که من اشاره کردم دوره فلوشیپ را در کینگز کالج گذراندم.  وقتی برگشتم عالقه ام به علوم اعصاب 
بیشتر شد. البته قبل از تأسیس انجمن علوم اعصاب، انجمن آناتومی را در سال ۱۳۷۲ تاسیس کردیم. اوایل به 
دلیل پیشکسوتی، آقای دکتر حکمت برای مدتی رئیس انجمن بودند و من قائم مقام ایشان بودم. پس از این که 
ایشان بازنشسته شدند از من خواستند که مسئولیت انجمن را به عهده بگیرم. بعد از اینکه دوره علوم اعصاب را 

گذراندم فکرم این بود که این حوزه باید در کشور توسعه پیدا کند. 

یک سری فعالیتهایی را در این حوزه شروع کردم و هم زمان که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بودم، 
در دانشگاه علوم بهزیستی نیز دوره های کوتاه مدتی را برای دانشجویان گذاشتیم و در کنار آن در مرکز تحقیقات، 
فعالیت های تحقیقی را گسترش دادیم و فکر کردیم اگر بخواهیم این کار توسعه داده شود الزمه آن این است که 
رشته علوم اعصاب ایجاد شود. برای همین با جمعی از دوستان دانشگاه های مختلف پیشنهاد تاسیس رشته را 
دادیم که خوشبختانه دکترای علوم اعصاب در وزارت بهداشت تصویب شد و اولین بار هم در دانشگاه علوم پزشکی 
 Basic ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجو پذیرفتند و در کنار آن تالش کردیم تا مجله ای به نام مجله
and clinical Neuroscience را منتشر کنیم. به دنبال این ها گفتیم اگر قرار هست که همه این کارها انجام 
شود الزمه آن این است که یک انجمن علمی ایجاد کنیم که بتوانند این فعالیت ها را هدایت کند و لذا انجمن علوم 
اعصاب را تاسیس کردیم. در دوره چهار ساله اول مسئولیت انجمن را برعهده داشتم و االن هم در دوره چهارساله 

دوم هستیم که یک سال از آن می گذرد. و من رئیس انجمن هستم.

علوم اعصاب یک حوزه ای است 
و  شود  سرمایه گذاری  باید  که 
کند سرمایه گذاری  باید  دولت 
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 آقای دکتر آینده رشته علوم اعصاب را چطور می بینید؟

رشته علوم اعصاب حوزه بسیار مهمی است و من اگر بخواهم تاریخچه کوتاهی از آن به شما بگویم و همان طور 
که گفتم در این حوزه مغز یک عنصر ناشناخته است و مانند جعبه سیاه  در 4۰ یا 5۰ سال اخیر تلقی می شد ولی 
تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم مثالً از سال ۱۹۵۰ به بعد تکنولوژیهایی پیدا شد که فرصت داد تا بشر بتواند بخشی 
از آن جعبه سیاه که ناشناخته بود را کشف کنند و از جمله این تکنولوژیها مطالعات هیستوشیمی، مطالعات بافتی 
و میکروسکوپی و مطالعات الکتروفیزیولوژی و همین طور فناوری اطالعات بود که همگی به این حوزه خیلی کمک 
کردند. هم چنین تحریکات مغزی به  صورت سطحی و عمقی با تکنولوژی های خودش وارد شد و مهم تر از همه 
تکنولوژی های مربوط به مطالعات نقشه  برداری مغز موجب شدند تا یک دفعه در مورد مغز تحولی به وجود بیاید 
و نگاهها عوض شود. تصور این بود که مغز یک عنصر ثابت است ولی معلوم شد که خیلی انعطاف پذیری دارد و 
یک مقدمه شد برای این که بتوانند بیماری های دستگاه عصبی که شیوع آنها زیاد است به طوری که حجم زیادی از 
بیماری های انسان مربوط به سیستم عصبی هست و ثانیًا تا به حال تصور می کردند که این بیماری ها درمان پذیر 
نیستند، به همین دلیل دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ را دهه ی مغز گذاشتند و بعد از سال 2000 اعتبارات زیادی در دنیا به حوزه 
عصب شناسی اختصاص داده شد و مراکز بزرگ تاسیس گردید. تقریبا میتوانم بگویم که در حوزه پزشکی تقریبا 
یک چهارم مقاالتی که منتشر می شود مربوط به حوزه علوم اعصاب یا عصب شناسی است. من فکر می کنم که این 
موضوع بسیار مهم است و ما در کشورمان به آن کمتر پرداخته ایم؛ هرچند که خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران قدمهای خوبی برداشته شده است ولی جا دارد که کارهای زیادی صورت بگیرد. اگر بخواهم جمع بندی انجام 
دهم علوم اعصاب یک حوزه ای است که باید سرمایه گذاری شود و دولت باید سرمایه گذاری کند. محققین باید به 
سمت آن بیایند چرا که این حوزه دو کاربرد دارد: یکی این که بتوانیم راه هایی برای حل مشکالت بیماران پیدا کنیم 
و کاربرد دوم آن، این است که چه کاری انجام دهیم که تواناییهای مغزی افراد افزایش پیدا کند. برای افزایش 
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مهارت های  حافظه،  توانایی  مغزی،  توانایی  گسترش  و 
کارهایی  چه  کودک  یک  کالمی  مهارت های  و  اجتماعی 
یک  توجه  که  دهیم  انجام  کاری  چه   و  دهیم  انجام  باید 
فرد میانسال بیشتر شود و بتواند قدرت حافظه و تعادل 
خود را حفظ کند؟ همه این موارد به حوزه ی علوم اعصاب 

برمیگردد که در حوزه ارتقاء سالمت نقش اساسی دارد.

 شما رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هم بوده اید. در مورد تاسیس این دانشگاه، مشکالت و اقدامات 
ماندگاری که در آن دانشگاه انجام دادید، توضیح می فرمایید؟

من همیشه در کنار کارهای علمی خود درگیر فعالیتهای اجرایی در حوزه آموزش عالی و دانشگاهی نیز بوده ام. در 
دوره ای که آقایان دکتر فاضل و دکتر ملکزاده وزیر بهداشت بودند، من در وزارتخانه قائم مقام معاونت دانشجویی 
را بودم و هم چنین مدیر کل دانشجویان خارج هم بودم. همان دوره ای که تعداد زیادی از افراد را به خارج از کشور 
اعزام کردیم که خوشبختانه آن ها به کشور برگشتند و اساتید به نام کشورمان شدند و هستند. در همان زمان به 
دلیل سابقه تحصیلی قبلی در حوزه علوم اعصاب که ارتباط زیادی با بحث توانبخشی داشت و احساسی که در 
نظام آموزش عالی ما وجود داشت مبنی بر این که در حوزه توانبخشی و حوزه سالمت روانی کمبود نیروی انسانی 
داریم و پژوهش در این حوزه خیلی ضعیف است؛ به این جمع بندی رسیدند که باید یک اقدام جدی انجام شود. 
این بحث در شورای معاونین وزارت بهداشت جمع بندی شد که یک موسسه آموزش عالی در این حوزه تاسیس 
شود. این ماموریت را آن موقع به من دادند که در جمع دوستان بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یک 
دانشگاه تخصصی در این حوزه تأسیس شود چرا که تعداد زیادی جانباز ناشی از دوران جنگ داشتیم که نیاز به 
خدمات توانبخشی داشتند. به همین دلیل در سال ۱۳۷۱ برنامه کلی تاسیس این موسسه مصوب شد و در سال 
۱۳۷۲ اساسنامه آن را به شورای گسترش دادیم و آن را شورا تصویب کرد. دوستان گفتند که خود شما هم باید 
بروید و مسئولیت آن را برعهده بگیرید. حدود ۱۲ سال هم  زمان که در دانشگاه ایران کارهای آموزشی انجام میدادم 
مسئولیت آن دانشگاه را نیز برعهده داشتم. دورانی بود که سختی های زیادی داشت. تاسیس رشته ها بود. فرآیند 
تصویب رشته ای که تعریف می کردیم در شوراها طوالنی بود. از طرفی مشکل تامین نیروی انسانی بود که باید 
افرادی به خارج از کشور اعزام میشدند و حاصل آن این شد که در کشور در این حوزه قدم های اساسی برداشته شد 
که امروز برخی از نتایج آن در برخی دانشگاه های دیگر دیده می شود. مثالً در حوزه اعتیاد توانستیم مرکز تحقیقات 
اعتیاد را تاسیس کنیم و هم چنین در حوزه سالمندان که االن بحث مهمی شده توانستیم افرادی را به خارج از 
کشور اعزام کنیم. دکترای تخصصی سالمندی و مرکز تحقیقات سالمندی ایجاد شد. هم  چنین رشته مددکاری که 
رشته مهمی بود و متاسفانه تعطیل شده بود را مجددا تاسیس کردیم. مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترای 
این رشته را که در حوزه سالمت اجتماعی نقش اساسی دارد را مجددا تاسیس کردیم. مباحث مربوط به حوزه رفاه 
اجتماعی را مطرح کردیم که حاصل آن تشکیل وزارت رفاه شد. علی-رغم مشکالتی که این دانشگاه داشت کارهای 
ارزنده ای نیز انجام شد. توانست به حوزه آموزش عالی تلنگر بزند که سالمت اجتماعی، سالمت روان و توانبخشی 

نقش مهمی را در نظام سالمت دارد.

فردی در فعالیت های تخصصی 
موفق است که در فعالیت های 
کند شرکت  اجتماعی 
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از تاسیس دانشکده فناوری های نوین هم برای   لطفًا 
این  آینده  برای  که  برنامههایی  از  هم چنین  و  بگویید  ما 

دانشکده در پیش رو دارید بفرمایید.

رئیس  بهزیستی  دانشگاه  همان  در   ۱۳۸۶ سال  تا  من 
آموزشی  وظایف  آناتومی  گروه  در  هم  این جا  در  بودم. 
پژوهشی  فعالیتهای  همان طور  میدادم.  انجام  را  خود 
مختلفی را هم انجام می دادم ولی وقتی از آن دانشگاه 
به دانشگاه خودمان بطور کامل آمدم تصمیم گرفتم که 

عمده فعالیتهایم را در دانشگاه علوم پزشکی ایران متمرکز کنم. چون من عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی 
ولی  بود  تاسیس شده  موقع  آن  در  مرکز  بگیرم.  عهده  بر  را خودم  مرکز  این  قرار شد مسئولیت  بودم،  مولکولی 
فعالیتهای چندان زیادی نداشت. از طرف دیگر زمانی بود که در کشور الزم بود ما به تکنولوژی های نو در حوزه ی 
پزشکی و رشته های نوین رو بیاوریم. به همین جهت ما در آن دوره سعی کردیم که چند رشته را تاسیس کنیم. 
الزم است بگویم من در آن موقع در وزارت بهداشت دبیر بورد آناتومی بودم و از طریق بورد آناتومی توانستیم چند 
رشته را تأسیس کنیم که یکی از آنها بیولوژی تولید مثل بود که االن در دانشگاه خودمان این رشته راه اندازی شده 
است. رشته علوم اعصاب را توضیح دادم که Ph.D  آن را راه اندازی کردیم. در همان مقطع رشته ای به نام مهندسی 
بافت را هم راه اندازی کردیم چرا که این رشته نقش اساسی در طب بازساختی دارد و گفته میشود که آینده ی طب 

مربوط به این بخش است.  

به هر حال با همین تعداد رشته پیشنهاد تاسیس دانشکده فناوری های نوین را در زمان معاون آموزشی وقت 
که  بگیریم  را  دانشکده  تأسیس  مجوز  گسترش  از شورای  موفق شدیم  و  داده شد  بودند  پازوکی  دکتر  آقای  که 
را به دانشگاه  ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام شد که ضربه بزرگی  بالفاصله  دانشگاه علوم پزشکی 
علوم پزشکی ایران وارد کرد. پس از مدتی که گذشت با پیگیریهای اعضای هیئت علمی و دانشجویان، دانشگاه به 
جایگاه خودش برگشت و خیلی از این جهت هم خیلی خوشحال شدند. آرزوی من بود که دانشگاه ایران دوباره 
به جایگاه خودش برگردد. باز به این فکر افتادیم که این دانشگاه احیا شود. زمان آقای دکتر اعتمادیان قرار شد 
از اساتید، دانشکده مجددا تاسیس شد. هدف دانشکده این  دانشکده دوباره تاسیس شود با همکاری جمعی 
است که در کنار تولید علم کار تولید فناوری هم داشته باشد. االن می توانم چند رشته این دانشکده را بگویم که 
بخش های موفق هستند مثل پزشکی نانو، مهندسی بافت، علوم سلولی و پزشکی مولکولی و علوم اعصاب. اگر 
شما بینید اساتیدی که در جشنواره-های آموزشی و پژوهشی دانشگاه مقام می آورند بخش عمده آن ها از دانشکده 
فناوری های نوین هستند و در سامانه علم سنجی نیز اکثر اساتید این دانشکده در جایگاه بسیار خوبی قرار دارند. 

یکی دیگر از اقدامات انجام شده تاسیس مرکز پزشکی بازساختاری در بیمارستان شهید مطهری است که در کنار آن 
کلینیک مغز و شناخت را با همکاری پژوهشکده علوم شناختی تاسیس شده است که در حال انجام کارهای فناوری 
هستند. در دانشکده فناوری های نوین محصوالتی تولید شده است که قصد داریم به بازار بیاوریم و همان طور که 
رئیس دانشگاه آقای دکتر ناصری پور به دانشگاه های نسل سوم اشاره کردند و می توان گفت که دانشکده فناوریهای 

نوین عینًا یک دانشکده نسل سوم و محصول محور است.

فردی در فعالیت های تخصصی 
موفق است که در فعالیت های 
کند شرکت  اجتماعی 
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 هدف از تاسیس بانک مغزی چه بود؟

که  کنیم چرا  تاسیس  را در کشورمان  بانک مغزی  توانستیم  باالخره  اقدام کردیم ولی  ما دیر در کشور  این که  با 
بانک های مغزی پیشرفته  برخی کشورها نزدیک ۲۰ سال از عمرشان می گذرد. این توضیح را بدهم که در حوزه 
از نظر  آزمایشگاهی استفاده میکنند که مدل های حیوانی است چون که  از مدل  مطالعات علوم سالمت عمدتًا 
اخالقی هر مطالعه را روی انسان نمی توان انجام داد مگر در شرایط خاصی که عارضه ای نداشته باشد؛ به همین 

دلیل از مدلهای حیوانی استفاده میکنند. 

در حوزه بیماریهای عصبی مدلهای حیوانی خیلی خوب جواب نمیدهند مثالً خیلی راحت می توان موش را دیابتی 
کرد و مطالعه دیابتی انجام داد ولی هیچ وقت مغز موش مثل مغز انسان نمی شود چرا که با هم تفاوتهای اساسی 
زیادی دارند. به عبارت دیگر مطالعات مغز را در همه موارد روی مدل های حیوانی  نمی توان انجام داد و این بود 

که بانک های مغزی را تاسیس کردند. 

کاری که بانک های مغزی انجام  می دهند این است که بعد از فوت، مغز افراد بیمار مخصوصًا بیمارانی مانند بیماری 
از بیماری های سیستم عصبی که ایجاد مدل حیوانی آن در  اسکیزوفرنی، بیماری آلزایمر، پارکینسون و یا خیلی 
آزمایشگاه امکان پذیر نیست، به بانک مغزی اهدا می شود و این اساس تشکیل بانک های مغزی است. ما از چند 
سال قبل فکر کردیم که اگر بخواهیم مطالعات را عمیق کنیم باید حتما روی مدل های انسانی کار کنیم و الزمه آن 
این است که از مغز بیماران بعد از فوت آنها  استفاده کنیم.مکاتبه از طریق دانشگاه با وزارت بهداشت انجام شد و 
این را بگویم عمده کارهایی که من سعی کردم انجام بدهم صرفًا وابسته به اعتبارات داخل دانشگاه نبوده است. 
به نظرم باید از منابع عمومی نیز استفاده شود و  از موسسات مختلف هم بهره گرفت. با کمک هایی که وزارت 
بهداشت کرد بانک مغزی تاسیس شد و هدف آن این است که برای دانشگاه علوم پزشکی ایران برندی باشد چراکه 
محققین دانشگاه های دیگر می آیند و از نمونههای این بانک استفاده می کنند. نمونه های مغزی مختلفی وارد بانک 
مغزی می شود که برش داده و به داخل فریزر برده می شوند و در شرایط ویژه قرار می گیرند. هر محققی که از این 
نمونه ها استفاده می کند الزمه آن این است که اسم دانشگاه علوم پزشکی ایران و اسم بانک مغزی را ذکر کند. به 
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این ترتیب اسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در تحقیقات 
محققین دانشگاه های دیگر آورده می شود و یک وجهه ی 

ملی و بین المللی پیدا می کند.

 Basic and Clinical مجله  موسس  شما   
Neuroscience هم هستید. اگر می شود توضیح دهید 

از چه زمانی به فکر انتشار این مجله افتادید؟

در همان موقع که رشته علوم اعصاب را در دانشگاه تأسیس شد فکر کردیم که باید یک فرصتی ایجاد شود که 
خودمان را در سطح بین المللی هم نشان دهیم. از سال ۱۳۹۱ به فکر تاسیس این مجله افتادم و تصمیم بر این شد 
که حتما باید به زبان انگلیسی منتشر شود تا بتوانیم در سطح بین المللی خودمان را نشان دهیم. الزمه ی ارتقای 
کشور این است که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی خودمان را نشان دهیم. حضور داشتن در سطح 
بین المللی توسط چاپ مقاالت و یا انتشار مجالت و کتاب هایی است که از ایران در آن حوزه منتشر میشود. این 
بود که تصمیم گرفتیم حتمًا باید به زبان انگلیسی منتشر شود و این را به نمایه های بین المللی برسانیم. خوشبختانه 
مجوز آن را از وزارت ارشاد گرفته شد به سرعت با کارهای جدی که با گروههای علمی که در کنار ما بودند و هستند 
مجله توانست در جایگاه خود در نمایه های بین المللی اسکوپوس و آی اس آی )ISI( قرار بگیرد و اولین مجله ای 
بود که از طریق دانشگاه ایران در ISI نمایه شد و االن در حوزه مربوط به علوم عصب شناسی در رتبه برتر کشور 

قرار دارد.

 راجع به کارتان در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی توضیح می فرمایید؟

اوالً آقای دکتر سجادی که رئیس دانشگاه بودند دوست داشتند که علوم پایه تقویت شود و دستگاه و وسایلی 
تهیه کرده بودند. اقداماتی هم همکاران دیگر انجام داده بودند، در سال ۱۳۸۶که مسئولیت مرکز به من محول شد 
فعالیتهای آن برجسته نبود و یادم هست که آن موقع مرکز حدود ۲۵۰ امتیاز داشت که خیلی امتیاز باالیی نبود. 
ما آمدیم در مرکز به صورت هدفمند در زمینههای مربوط به پزشکی مولکولی، سلول های بنیادی  و بخشی به نام 
بیولوژی اعتیاد و در یک محور هم در حوزه ای به نام مهندسی بافت فعالیت هایی انجام دادیم و این فعالیت ها را 
به عنوان فعالیت های اصلی مرکز قرار دادیم و قرار گذاشتیم که بعد از چند سال که گذشت مرکز تحقیقات سلولی 
و ملکولی به عنوان مرکز برتر شناخته شود . االن که ۷ یا ۸ است که  مرکز تحقیقات در سطح دانشگاه برترین مرکز 
از نظر امتیاز است. مرکز بازسازی شد و تجهیزاتی به آن اضافه شد و منابعی از بیرون دانشگاه تامین شد و االن 
جز مراکز مطرح در سطح وزارتخانه است. سال گذشته به دلیل این که این مرکز در چند دوره یعنی در چند سال 
باالترین امتیاز را در سطح دانشگاه آورده بود، وزارت بهداشت پیشنهاد داد که  بودجه مرکز مستقل شود و در سال 
۱۳۹۶ این مرکز به عنوان مرکزی مستقل قلمداد شد که بودجه ای جداگانه دارد و همان طور که در هفته پژوهش 

مالحظه فرمودید این مرکز به عنوان برترین مرکز از آن تقدیر شد.

 ارزش ملی این مرکز تحقیقات چیست؟

این  این مرکز و اساتید  از  امتیازات پژوهشی دانشگاهی،  از  این است که بخش عمده  برای دانشگاه  ارزش آن 
دانشگاه تأمین میشود. ارزش آن در سطح ملی این است که ما از طریق این مرکز به سمت مرکز طب بازساختی و 

فردی در فعالیت های تخصصی 
موفق است که در فعالیت های 
کند شرکت  اجتماعی 
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حوزه عصب شناسی رفتیم یعنی حرفی برای گفتن داریم. 
این مرکز به عنوان مرکزی که به سمت مرکز محصول محور 
پیش میرود دارای محصوالتی می باشد. چند ثبت اختراع 
از این مرکز در سطح بین المللی ثبت شده است. دو فصل 
یک کتاب معتبر در حوزه ی مهندسی بافت مربوط به یکی 
من  خود  می باشد.  صمدی  دکتر  آقای  مرکز،  همکاران  از 
شناختی  توانبخشی  حوزه  در  کتاب  یک  از  بخشی  اخیرًا 
در سطح بین المللی سهمیه بوده ام  که در  واقع حاصل 
فعالیت های مرکز و همکاران عالوه بر سطح دانشگاهی در 
سطح ملی و در سطح بین المللی هم تاثیرگذار بوده است.

 دانشجویان در کجای مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی هستند؟

اصالً ویژگی خاص این مرکز حضور دانشجویان است شرایطی فراهم شد که دانشجویان بیایند و آن جا پژوهش 
کنند یعنی مقررات سختگیرانه را کنار گذاشتیم، درها را باز و زمان را طوالنی کردیم و سیستمی را درست کردیم که 
از طریق دوربین کنترل می کند و دانشجویان از ساعت ۷ یا ۸ صبح  تا ۷ یا ۸ بعدازظهر می توانند به مرکز تحقیقات 
از گروه های  بیایند و کار کنند؛ یعنی موفقیت این مرکز به خاطر وجود و حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

مختلف آموزشی هست که از مرکز استفاده می کنند.

 شما در خارج از کشور هم در برخی از دانشگاه ها منصب داشتید. لطف می کنید در این مورد توضیح بفرمایید؟

بله. من در سطح بین المللی هم همکاری هایی داریم. اساسًا وقتی می توانیم حرف برای گفتن داشته باشیم که در 
سطح بین المللی هم مطرح شویم. اعضای هیئت علمی باید تالش کنند در سطح بین المللی مطرح شوند و این 
ارتباط بین المللی الزمه یک کار دانشگاهی و یک کار پرستیژی است که برای نشان  نکته ی خیلی مهمی است. 
دادن قدرت علمی ما در سطح بین المللی و در سطح دنیا می باشد. به همین دلیل همان طور که شما فرمودید من 
از من خواسته بودند که برای دوره ای تحت عنوان نوروآناتومی  با دانشگاه سوئد همکاریهایی داشتم که  مدتی 
برای بیماری های روانی که برگزار می شد، برای تدریس آناتومی به خصوص در بحث تشریح مغز و کارهایی که در 
آنها تواناییهای نسبی داشتم مشارکت کنم. حاصل آن این شد که ما توانستیم تعدادی دانشجو را در مقطع دکترا 
به صورت مشترک اعزام کنیم و چهار یا پنج نفر دانشجوی خیلی خوب را تربیت شد و نیز ما توانستیم دانشجوی 

مشترک بگیریم. خوشبختانه آن دانشجویان به ایران برگشتند و در دانشگاهها فعالیت میکنند. 

 افراد تاثیرگذار در زندگی شما چه کسانی هستند؟

از تاثیرگذاران افراد زندگی پدر و همسرم بودند چرا که هر دو فرصتی ایجاد کردند که بتوانم تحصیالتم را چه در 
ایران و چه در خارج ادامه بدهم. ااز بین اساتید نیز دکتر بامشاد بودند که از من بسیار حمایت اجتماعی میکردند.

به دانشگاه ایران تعلق دارم و فکر میکنم 
دیگر  جاهای  در  که  هایی  جنبه  از  یکی 
است  این  هست  مرسوم  خیلی  دنیا 
هر  علمی های  هیئت  و  دانشجوها  که 

موسسه ای نسبت به آن تعصب دارند
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 چه شاخص های رفتاری از استادان خود به یادتان مانده 
است؟

وقت  که  داشتند  ویژگی های  یک  قدیمی  استادهای 
دوم  است.  مهم  خیلی  این  و  می گذاشتند  دانشجو  برای 
این  و  می کردند  رعایت  خیلی  را  حرفه ای   اخالق  این که 
این  بر  عالوه  داشتند.  ما  استادان  که  بود  شاخص هایی 
شاید مهارت دیگری که من از استادهایم یاد گرفتم صبر و 

تحمل بود.

از  بعد  هستید.  دانشگاه  پیشکسوت های  از  یکی  شما   
این همه سال چه حسی نسبت به دانشگاه دارید؟

من همیشه می گویم که به دانشگاه ایران تعلق دارم و فکر میکنم یکی از جنبه هایی که در جاهای دیگر دنیا خیلی 
مرسوم هست این است که دانشجوها و هیئت علمی های هر موسسه ای نسبت به آن تعصب دارند. من به دو 
اگر مرکز تحقیقات سلولی  چیز اعتقاد دارم. یک رقابت در درون دانشگاه که منظورم رقابت سالم می باشد؛ مثالً 
مولکولی رشد کرده است و در کنار آن مرکز تحقیقات چشم هم رشد بیشتری داشته باشد من باید رقابت کنم تا 
رشد بیشتری کنم و این رقابتها منجر میشود تا دانشگاه رشد کند و تعصب دانشگاهی است یعنی یک دانشجو 
یا هیئت علمی یا یک کارمند به دانشگاه خودش تعصب داشته باشد حتی اگر تغییراتی صورت بگیرد که طبیعی 
است. حتی در شرایطی که احساس کند در دانشگاه به هیأت علمی توجه نشده است و مواردی از این قبیل که 
این نباید موجب شود که تعصب فرد نسبت به جایی که کار میکند کم شود. این موجب رشد دانشگاه می شود و 

من به دانشگاه ایران تعصب دارم. 

 انتظار شما از دانشگاه چه می باشد؟ آیا مسئله ای وجود دارد که در این سالها مغفول مانده است یا کمتر به آن 
توجه شده است؟

دانشگاه ایران باید به سمت محصول محور و پژوهش محور حرکت کند و ما باید در حوزه پژوهش و آموزش تالش 
کنیم. همین-طور استقالل علمی به اعضای هیئت علمی و دانشجویان داده شود. یعنی سه رکن مهم این است 
که منابع مالی به حوزه پژوهش اختصاص داده شود، به نوآوری ها اهمیت بیشتری داده شود و  این که فرصت 
ارتباطات بین المللی زیاد شود چرا که ما از این طریق می توانیم خودمان را با سطح بین الملل مقایسه کنیم و رشد 
کنیم. البته ویژگی مثبتی که دانشگاه ایران دارد این است که چون دانشگاه جوانی می باشد و دانشجویان و هیئت 

علمی در یک سطح هستند، همکاری و همدلی بیشتری باهم دارند.

 اگر اجازه بدهید مقداری از فضای دانشگاه فاصله بگیریم و در مورد ازدواج شما و همسر و فرزندانتان صحبت 
کنیم؟

من ۲۲ ساله بودم و همسرم ۲۱ ساله بودند و هر دو دانشجو بودیم که ازدواج کردیم. همسرم در رشته ریاضی درس 
خوانده بودند و ادامه فعالیت ایشان در حوزه فناوری اطالعات می باشد. خیلی از ازدواجم راضی هستم. دو فرزند 
دارم. یک دختر و یک پسر. علی رغم این که دوست داشتم وارد حوزه پزشکی شوند ولی هر دو در حوزه مهندسی 

به دانشگاه ایران تعلق دارم و فکر میکنم 
دیگر  جاهای  در  که  هایی  جنبه  از  یکی 
است  این  هست  مرسوم  خیلی  دنیا 
هر  علمی های  هیئت  و  دانشجوها  که 

موسسه ای نسبت به آن تعصب دارند
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تهیه  کنندگان
محمود منصوری )دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران(
شهرزاد سراوانی )کارشناس رسانه و انتشارات(
فرشاد پوررسول )کارشناس سمعی و بصری(

تحصیل کرده اند. پسرم دکترای کنترل دارد و دختر هم به مکانیک عالقه دارد و با لیسانس مکانیک در دانشگاه 
شریف شروع کرد و در ادامه هم فوق لیسانس مکانیک را گرفت.

 توصیه شما به دانشجویان چه می باشد؟

اوال می گویم که در کنار تحصیل در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته باشند. من همیشه می گویم که دانشجو 
باید در کنار تحصیل حداقل در یک فعالیت اجتماعی شرکت کنند. کانون های علمی، کانون های فرهنگی، کانون های 
اجتماعی در دانشگاه وجود دارد به خصوص دانشجویان پزشکی باید جامعه خود را بشناسند. پزشک باید عالوه بر 
درمان، شرایط اجتماعی بیمار را درک کند. زبانش را، فرهنگش را، و ارزشهایش را. چه اجتماعی چه مذهبی. باید 
همه این ها را درک کند تا بتواند با آن تعامل خوبی داشته باشد. نکته دوم این است که دانشجویان باید امید 
داشته باشند چرا که انسان همیشه با امید به آینده زندگی می کنم. خمودگی را کنار بگذارند و به آینده کشورشان 

فکر کنند. به دانشجویان می گویم که هیچ جا وطن فرد نمی شود یعنی غیرت ملی خود را حفظ کنند.

 حرف آخر؟

حرف آخرم این است که همیشه باید تالش کنیم. به نظرم زندگی بدون تالش مفهومی ندارد من همیشه این بیت 
را در ذهنم دارم: که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. انسان با تالش است که زنده 
می ماند. یعنی انسان باید فکر کند که موثر می باشد و من همیشه به همکاران و دانشجویان می گویم که اگر شما 
در محیط کاری خود نباشید چه خالء در این محیط ایجاد می شود؟ احساس کردید که اگر نباشید اتفاقی نمی افتد 
پس آدم موثری نیستید ولی اگر در جایی قرار گرفتید و فکر کردید اگر نباشید کمبودی در آن حاصل می شود شما 
عنصر موثری هستید. انسان باید در محیط کارش هم احساس کند که آدم موثری هست و هم بقیه  افراد احساس 
موثر بودن کنند. آخر اینکه ما آمده ایم خدمت کنیم به دانشگاه و دانشجویان. پس گروه هدف ما دانشجویان و 

بیماران هستند یعنی باید به آن ها باید فکر کنیم.

 آقای دکتر خیلی از آشنایی و مصاحبت با شما مفتخرشدیم امیدواریم سالمت و پایدار باشید.

خیلی ممنون انشااهلل موفق باشید.
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نگاهی اجمالی به گروه طب کار

تاریخچه تشکیل گروه
گروه آموزشی طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمستان 1385 با حضور 4 نفر عضو هیئت علمی به اسامی 
دکتر میرسعید عطارچی، دکتر معصومه غیاثوند، دکتر ماشاءاله عقیلی نژاد و دکتر صابر محمدی در دانشکده 
پزشکی شروع به کار کرد و از مهر 1386 پذیرش دستیار در این گروه آموزشی آغاز شد. در طی دو سال متوالی 
بعد نیز آقایان دکتر یاسر لبافی نژاد و دکتر مصطفی غفاری به ترتیب به اعضای هیئت علمی این گروه پیوستند. 
هم اکنون این گروه با 5 عضو هیئت علمی به اسامی دکتر یاسر لبافی نژاد، دکتر ماشاء اله عقیلی نژاد، دکتر صابر 

محمدی، دکتر الهه کبیر مکمل خواه و دکتر الهام میرزا محمدی مشغول فعالیت می باشد.

تشکیالت سازمانی این گروه در حال حاضر )تابستان 1396( به شرح زیر می باشد:
• مدیر گروه: دکتر صابر محمدی

• معاون آموزشی گروه: دکتر یاسر لبافی نژاد
• معاون پژوهشی گروه: دکتر ماشاءاله عقیلی نژاد

از نظر مرتبه علمی در این گروه  1 نفر دارای مرتبه استادی، 2 نفر دانشیاری و 2 نفر استادیاری هستند.
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در حال حاضر در سطح کشور آموزش دستیاری طب کار در 5 مرکز دانشگاهی شامل دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران، ایران، شهید صدوقی یزد، مشهد و بندر عباس انجام می شود که گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران 
از نظر تعداد دستیار پذیرش شده پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین مرکز آموزش دستیار طب کار در 
سطح کشور می باشد و از ابتدای تاسیس تاکنون 31 نفر فارغ التحصیل به عنوان متخصص طب کار داشته است.

محل استقرار گروه:
پراکندگی فعالیت های گروه آموزشی طب کار سبب شده است که اعضای هیئت علمی در 3 مرکز به شرح زیر 

مشغول فعالیت باشند:
1- دانشکده پزشکی: شامل  دفتر گروه در طبقه اول )اتاق شماره 261 و 262( و سالن کنفرانس گروه در طبقه 

همکف دانشکده. 

2- مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم )ص(:

شامل کلینیک آموزشی طب کار واقع در طبقه هفتم ساختمان شماره 1 مجتمع.
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3- کلینیک ویژه آموزشی مستقر در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در شهرک آزادی و در 
مجاورت صنایع تحت پوشش دانشگاه.

آموزش دستیاران طب کار در این گروه بر اساس کوریکولوم آموزشی مصوب وزارت بهداشت و طی یک دوره سه 
ساله انجام می-شود و در طی این دوره دستیاران  نحوه پیشگیری، تشخیص و درمان انواع بیماری های شغلی 

و مرتبط با کار را فرامی گیرند.

از سرفصل های آموزشی مهم در این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تعیین ارتباط بیماری با شغل فرد

Job modification تعیین انواع محدودیت های شغلی و •

)Return to work( ارزیابی توانایی بازگشت به کار •

)Fitness for work( تعیین تناسب شغلی •

)Impairment Rating( تعیین میزان نقص عضو •

)Occupational Disability( تعیین از کار افتادگی شاغلین •

• معاینه جامع بدو استخدام و دوره ای شاغلین

• طراحی انواع معاینات سالمت شغلی

Respirator انواع وسایل حفاظت فردی مانند Fitting تجویز و •
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عملکرد آموزشی:

1- قبولی دستیاران گروه طب کار در آزمون ارتقا و گواهینامه
• میزان قبولی دستیاران گروه طب کار در آزمون ارتقا و گواهینامه از سال 1389 تا 1395 هرساله %100 بوده است.

2- قبولی در آزمون دانشنامه
میزان قبولی در آزمون دانشنامه در سال های مختلف به شرح زیر می باشد: 

• سال 1389، 100%
• سال 1390، %75 

• سال های 1391 تا 93 هر سال 100%
• سال 1394، %84 
• سال 1395، %75 

از بدو  ایران در آزمون دانشنامه تخصصی  در مجموع میانگین قبولی دستیاران طب کار دانشگاه علوم پزشکی 
تاسیس تاکنون معادل 91 درصد می باشد.

به خود  را  برتر  رتبه های  گروه %43  این   ،95 تا   1389 از سال  دانشنامه  آزمون  در  برتر  رتبه های  نظر کسب  از 
اختصاص داده که در مقایسه با گروه های طب کار سایر دانشگاه های علوم پزشکی در سطح کشور در مقام اول 
می باشد. اعضای هیئت علمی گروه عالوه بر آموزش دستیاران طب کار، در بخش آموزش دانشجویان مقطع 
مقاطع  دانشجویان  آموزش  بخش  در  و  پزشکی  دانشکده  اجتماعی  پزشکی  گروه  با  عمومی  پزشکی  دکترای 

کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای با دانشکده بهداشت همکاری می نمایند.

عملکرد پژوهشی:
اعضای هیئت علمی گروه آموزشی طب کار تاکنون موفق به چاپ بیش از 136 عنوان مقاله در مجالت معتبر 
انگلیسی و حدود 55 مقاله به زبان فارسی بوده است.  داخلی و خارجی شده اند که حدود 81 مقاله به زبان 
هم چنین بیش از 40 عنوان پایان نامه دستیاری و 58 عنوان پایان نامه پزشکی عمومی توسط این اعضا در گروه 

آموزشی طب کار به انجام رسیده یا در حال اجرا می باشد.

تهیه  کننده
دکتر صابر محمدی )مدیر گروه طب کار(
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آموزش  توسعه  دفتر  تشکیالتی  ساختار 
دانشکده  پیراپزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان 
مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت  توسعه آموزش در سطح دانشگاه را 

برعهده دارد. در این راستا دفتر توسعه  آموزش دانشکده به منظور فراهم 
نمودن بستر اجرایی و نیل به اهداف توسعه  آموزش با استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه خود و با توجه 
به شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف، در جهت تحقق اهداف درحیطه های برنامه ریزی  آموزشی، ارزشیابی، 
فعالیت  آموزش پاسخگو  و  آموزش  و رهبری  اعضای هیئت  علمی، مدیریت  توانمندسازی  آموزش،  در  پژوهش 
می کند. دفتر توسعه ی آموزش دانشکده  پیراپزشکی در سال 1374 تاسیس شده و در حال  حاضر با مدیریت جناب 

آقای دکتر شهنام صدیق معروفی فعالیت می نماید.

اهداف
• جلب مشارکت اعضای هیئت علمی در فعالیت های آموزشی و پژوهش در آموزش

• ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی )استاد، برنامه، دانشجو(

• بهبود و توسعه برنامه ریزی های آموزشی 

• بهبود و توسعه پژوهش در آموزش 

• زمینه سازی برای نهادینه کردن تغییرات آموزشی از طریق بسط تجارب مفید در زمینه های مختلف آموزشی 

• تمرکز زدایی در تصمیم گیری های آموزشی دانشکده 

• نهادینه کردن آموزش پاسخگو 

EDO  معرفی اعضاء و مسئول 
آقای دکتر شهنام صدیق معروفی: مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده

خانم دکتر فاطمه ملکی: مسئول حیطه مدیریت و رهبری آموزش
خانم بهناز قره گزلو : مسئول حیطه ارزشیابی و سیستم سعاد

خانم دکتر مینو شهیدی: مسئول حیطه آموزش مجازی
آقای دکتر رضا نکوئیان: مسئول حیطه توانمندسازی اعضای هیئت علمی

آقای دکتر مجید صفا: مسئول حیطه پژوهش  در آموزش 
خانم دکتر ندا گرد افشاری: مسئول حیطه برنامه ریزی درسی

آقای دکتر ارشد حسینی:  مسئول حیطه آموزش پاسخگو
خانم مرضیه جغتائی: کارشناس دفتر توسعه آموزش 

آشنایی با دفـــــتر توسعه آموزش
دانشکده پیراپــــــزشکی دانشگاه
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اعضای محترم هیئت علمی :
دکتر پرستو طریقی،  دکتر محمد جواد غروی، دکتر حسین نوروزی، دکتر کاظم موسوی زاده، دکتر عبدالحسین ناصری، 
دکتر علی نشاسته ریز، دکتر محمدمراد فرج  الهی، دکتر سید اکبر موسوی، دکتر سید بهنام الدین جامعی، دکتر مژگان 

عشاقی، دکتر محمد رضوانی، دکتر ارشد حسینی، دکتر داود احمدوند، دکتر رویا شریفی، دکتر منیره محسن زادگان

)Vision( چشم انداز
پرورش نیروهای عالقه مند و مستعد در دانشکده به طوری که از دانش، مهارت و توان کافی برای بهبود کیفی و 
انجام تغییرات ضروری برای ارتقاء سطح آموزش و نظام سالمت برخوردار باشند و قرار گرفتن در سطح مطلوب و 

متناسب با نیازهای کشور و پیشرفت های روز دنیا .

)Mission( رسالت
تعلیم و تربیت دانش آموختگانی توانمند و متعهد با بهره گیری از دانش و فناوری روز در زمینه ی آموزش پزشکی، 
انجام پژوهش های بنیادی در آموزش و نظریه پردازی و ارتقاء بخشیدن به کیفیت آموزش و پژوهش با به کارگیری 
ساز و کارهای علمی در زمینه ی برنامه ریزی درسی، ارزشیابی، رهبری و مدیریت آموزشی در نظام آموزش علوم 
پزشکی؛ هم چنین جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، تقویت روحیه کارگروهی، مبادله تجارب، ایجاد فرصت های 

خالقیت، ارتقاء کیفیت یاددهی - یادگیری از رسالت های دفتر توسعه آموزش دانشکده می باشد.

)Values & Beliefs( ارزشها و باورها
اعضای هیئت علمی بر این باورند که وظیفه آنها در فرایند آموزشی تنها انتقال دانش و مهارت نیست بلکه باید 
با در نظر گرفتن سبك های یادگیری دانشجویان، استفاده از روش های نوین تدریس و ارزشیابی، موقعیت های 
یادگیری را برای دانشجویان فراهم کنند. هم چنین با ایجاد محیطی فعال و پویا درصدد تقویت مهارت های تفکر 

خالق، تفکر نقادانه، یادگیری مداوم و خودمحور در فراگیران برآیند.

)Activities( فعالیت ها
حیطه  مدیریت و رهبری آموزش

• مشارکت در تدوین برنامه های استراتژی دانشکده
• برگزاری نشست  های دوره ای به منظور بررسی چالش های آموزشی دانشجویان با حضور اعضای هیئت علمی

حیطه ارزشیابی
• تحلیل آزمون های دانشکده و ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی 

• به کارگیری روش های نوین ارزشیابی
• استقرار نظام ارزیابی دانشجویان براساس پیامدهای مشخص طراحی شده در برنامه درسی

• ایجاد بانک سواالت در سطح دانشکده 
 OSPE و OSCE تقویت آزمون های عملی از جمله برگزاری •

• پیگیری ارزشیابی اساتید از طریق سامانه و ارائه بازخورد
• پیگیری و ارزشیابی عملکرد اساتید از طریق سیستم سعاد



شماره پنجم- پاییز 1396

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

37

حیطه پژوهش در آموزش
دفتر توسعه  آموزش در سال های گذشته در زمینه ی پژوهش در آموزش فعالیت داشت است که در مجالت مختلف 

آموزش پزشکی منتشر شده است که شامل:
• بررسی کمی و کیفی عوامل مرتبط با ارزشیابی دانشجویان از استاد در آموزش پزشکی براساس مدل و معادالت 

ساختاری
پیراپزشکی  دانشکده  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  دیدگاه  از  تدریس  اثر بخشی  بر  موثر  عوامل  اولویت بندی   •

دانشگاه علوم پزشکی تهران
• ارزشیابی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران  

و همچنین پژوهش های در حال اجرا عبارتند از:
• اجرای  طرح پژوهشی مصوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی، آموزش پزشکی )نصر( تحت عنوان »بررسی وضع 

موجود نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران«
 P_MEX اجرای  طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عنوان »تعیین روان سنجی پرسشنامه •

به منظور استفاده در ارزشیابی صالحیت رفتار حرفه ای دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران«

حیطه برنامه ریزی درسی
• بازنگری رشته کارشناسی پیوسته هوشبری و ارائه گزارش نهایی 

• تدوین برنامه درسی مراقبت درد در مقطع کارشناسی ارشد )60 درصد پیشرفت کار(
• اخذ طرح درس و طرح دوره از 70 درصد اعضای هیئت علمی باقیمانده تاپایان سال

• تهیه 2 مورد پمفلت آموزشی برای دانشجویان و اساتید
• نگارش کتابچه الگوهای نوین آزمون در پزشکی 

• بازنگری برنامه   آموزشی علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی پیوسته )60 درصد پیشرفت کار(
• تدوین برنامه درسی زیست شناسی علوم اعصاب )نوروبیولوژی( در مقطع کارشناسی ارشد

حیطه توانمندسازی اعضای هیئت علمی
کارگاه های سال 96

• کارگاه آموزشی تدوین طرح درس و طرح دوره )2مورد(
• کارگاه آموزشی تحلیل آزمون های کتبی )2مورد(

• کارگاه آموزشی »نیازسنجی آموزشی« )1مورد(
• کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی )1مورد(

• کارگاه آموزشی بررسی چالش های پیش روی آموزش و انگیزش دانشجویان )1مورد(
• کارگاه آموزشی یادگیری مبتنی بر مساله )PBL( )1مورد(

حیطه آموزش مجازی
• تشکیل کمیته مجازی در دانشکده و انجام آموزش های الزم به اعضای هیئت علمی در جهت ارائه دروس به 

شکل مجازی 
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• برگزاری 3 مورد کارگاه آموزشی 
• طراحی و تدوین  فرم ارائه گواهی در هر ترم به اساتیدی که جلسات خود را به صورت مجازی برگزار کرده اند.

• احراز رتبه اول بهترین مسئول حیطه مجازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 95 )سرکار خانم دکتر مینو 
شهیدی(

سایر فعالیت ها
• تدوین آئین نامه  کمیته مشورتی دانشجویی و جذب نیروی جدید

• ادامه همکاری با کارگروه ها ی تحول و نوآوری در آموزش  در سطح  دانشگاه

• ارائه مدل پیشنهادی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکتری( 

• برگزاری دو دوره کارآموزی دانشجویان آموزش پزشکی در دفتر توسعه  آموزش دانشکده در مقطع کارشناسی 

ارشد و دکتری

• تشکیل جلسات مشترک ماهانه کمیته پایش و دفتر توسعه آموزش دانشکده 

• تشکیل جلسات ماهانه کمیته مشورتی دانشجویی در دفتر توسعه آموزش دانشکده 

معرفی و شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی دفتر توسعه آموزش  )SEDO( دانشکده پیراپزشکی
ــوزش  ــوان و آم ــروی ج ــرورش نی ــه پ ــا، ب ــا و تالش ه ــده ای از برنامه ریزی ه ــهم عم ــع، س ــی جوام در تمام
ــدی  ــرک و کارآم ــای مح ــان نیروه ــردد. جوان ــوف می گ ــه معط ــرد و کالن جامع ــداف خ ــتای اه ــا در راس آن ه
ــو  ــد کــه شــور و نیــروی جوانــی و ایده هــای ن هســتند و پویایــی و رشــد پایــدار، تنهــا زمانــی تحقــق می یاب
ــه  تنهــا  ــود کــه ن ــد. جامعــه  ی موفــق، جامعــه ای خواهــد ب ــان یاب ــاب آن هــا در شــریان های جوامــع جری و ن
در آمــوزش صحیــح نیروهــای جــوان خــود موفــق باشــد بلکــه در کنــار آن بتوانــد از نظــرات آن هــا، کــه قطعــا 
متأثــر از تغییــر نســل و نگــرش در آن هاســت، بهــره جســته و بــه شــکل مناســبی زمینــه  مشــارکت آنــان را در 
انجــام فعالیت هــا فراهــم آورد. در ایــن راســتا کمیتــه  مشــورتی دانشــجویی دفتــر توســعه  آمــوزش دانشــکده  
پیراپزشــکی از ســال 1394 فعالیــت خــود را در ایــن زمینــه آغــاز نمــوده و تــالش می کنــد تــا در قالــب کمیتــه، 
بســتری را بــرای مشــارکت فعــال و دائــم دانشــجویان در مســائل مربــوط بــه آمــوزش دانشــکده و هم چنیــن 
انجــام پژوهش هــای مرتبــط بــا امــور آموزشــی فرآهــم آورد. اعضــای ایــن کمیتــه را تعــدادی از دانشــجویان 
دانشــکده  پیراپزشــکی تشــکیل می دهنــد کــه زیــر نظــر مســتقیم مدیریــت دفتــر توســعه  آمــوزش و مســئولین 

ــد. ــای نقــش می نماین ــف شــده  ایف ــف تعری ــب وظای کمیته هــای مربوطــه، در قال

 اعضای کمیته مشورتی دانشجویی 
• آقای محمد سعید غالمی: دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون

• خانم شادی آب خیز: دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 

• خانم شبنم شهریوری: دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

• خانم فریبا کشاورز: دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل
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شرح وظایف اعضای کمیته  مشورتی دانشجویی
• اعضای کمیته  مشورتی دانشجویی موظفند با دانشجویان دانشکده در ارتباط مستقیم بوده و از طریق کسب 

نظرات و ایده های آنان و انعکاس آن ها به دفتر توسعه  آموزش، زمینه را برای بهره مندی از طرح ها و ایده های 

آموزشی دانشجویان فراهم سازند.

• اعضای کمیته  مشورتی دانشجویی موظفند، مشكالت، انتقادات و پیشنهادات آموزشی دانشجویان را در دفتر 

توسعه  آموزش طرح نمایند.

• شایسته است که اعضای کمیته  مشورتی دانشجویی در ایجاد فرهنگ مشاركت و احساس مسئولیت در 

بین دانشجویان برای ارتقای كیفی آموزش اهتمام ورزند.

• اعضای کمیته  مشورتی دانشجویی که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به 

تحصیل هستند، می توانند در انجام طرح های تحقیقاتی آموزش در پژوهش نیز فعالیت رسمی و 

سازمان یافته داشته باشند.

• اعضای کمیته  مشورتی دانشجویی در برگزاری جشن ها و مراسم آموزشی، تهیه ی مطالب علمی و 

پمفلت های آموزشی با مسئولین کمیته های مختلف دفتر توسعه  آموزش همکاری نمایند.

شیوه نامه  عضویت در کمیته 
اعضای کمیته  مشورتی دانشجویی دانشکده  پیراپزشکی به صورت ساالنه و به  دنبال اعالم نیاز دفتر توسعه  
آموزش، از بین متقاضیان، پس از بررسی رزومه  دانشجویان و در صورت نیاز از طریق مصاحبه انتخاب 

می شوند.

تهیه کنندگان

آقای دکتر شهنام صدیق معروفی )مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی(

خانم مرضیه جغتائی )کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی( 
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در راسـتای اهـداف توسـعه آمـوزش و تحقـق بسـته های تحـول و نـوآوری در آمـوزش علـوم پزشـکی بـا توجـه 
بـه اختصاصـات منطقـه ای آمایـش سـرزمین و بـا تأکید بـر اولویت های ملـی سـالمت و ماموریت هـای محوله، 
آمـوزش عالـی بخـش سـالمت کشـور )کـه شـامل دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـی-تحقیقاتی اسـتان تهـران می باشـند(، 
دبیرخانه کارگروه بسـته آمایش سـرزمینی دانشـگاه علوم پزشـکی ایران از سـال 1395 شـکل گرفت. این دبیرخانه 
فعالیت هـای خـود را در زمینـه اجرایی سـازی ماموریت هـای ابالغـی معاونـت محترم آموزشـی وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، و هم چنیـن دبیرخانـه کالن منطقه آمایشـی 10 کشـور مبتنـی بر افق چشـم انداز 1404  

و برنامـه اسـتراتژیک معاونت آموزشـی دانشـگاه دنبـال می نماید.

فهرست فعالیت های دبیرخانه کارگروه آمایش دانشگاه  طی نیمه اول سال 1396 به شرح ذیل می باشد:
• پیگیری مستندات ملی و گزارشات اختصاصی دبیرخانه از معاونت محترم آموزشی دانشگاه

منتخب  دانشجویان  و  آموزش  توسعه  دفتر  کارشناسان  از  )متشکل  دبیرخانه  داخلی  کارشناسی  گروه  • تشکیل 
دانشکده مدیریت( به منظور تقویت فرایندهای جاری.

• اعالم اعضاء منتخب از اساتید هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکترا به مدیریت محترم اداره توسعه 
کارگروه  ابالغ عضویت  عالی سالمت جهت صدور  آموزش  تحول  بسته های  دبیرخانه  و  دانشگاه  آموزش 

آمایش دانشگاه.
• پیگیری مکاتبات اعالم نیاز به فعال سازی رشته های جدید و مقاطع تحصیلی از دانشکده ها.

• برگزاری 2 جلسه اختصاصی کارگروه و 2 جلسه داخلی دبیرخانه.
• تکمیل صد درصدی سامانه پایش بسته های تحول و برنامه عملیاتی دانشگاه و بارگذاری مستندات مرتبط 

با فعالیت های دبیرخانه کارگروه تا شهریور 96. 

فعالیت های در دست اقدام دبیرخانه 
تهیه پیش نویس اجرایی طرح پژوهشی به منظور:

• بررسی  شاخص های ملی جهت برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در رشته های مختلف با توجه به ضرورت 
توسعه رشته های متناسب با نیازهای واقعی کشور به ویژه مبتنی بر نیازهای کالن منطقه.

• بررسی جامع در خصوص الگوهای مختلف برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سالمت در جهان جهت برآورد 
نیروی انسانی مورد نیاز در رشته های مختلف به صورت ملی با توجه به ضرورت های موجود. 

• توسعه رشته های متناسب با نیازهای واقعی کشور به ویژه مبتنی بر نیازهای کالن منطقه و استانداردهای 
تعریف شده. 

• اطمینان از صحت اهداف مرحله اول  )تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی جدید( و تحقق هدف نهایی 
مرحله دوم برنامه )برآورد نیروی انسانی الزم(.

• برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کالن منطقه )در حال حاضر و آینده(.  
• برنامه ریزی جهت تأمین شرایط تحقق اهداف مورد نظر.

آشنایی با بسته تحول آمایش سرزمینی، 
ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها 
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چالش ها و نیازهای قابل توجه در برنامه ملی و منطقه ای آمایش سرزمینی  
• توجه به کارایی بیرونی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی )کارایی در بازار کار موجود کشور( در تربیت نیروی 

انسانی.
• شفاف نمودن نقش دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی کالن منطقه در تربیت نیروی انسانی حوزه سالمت 

و حیطه اختیارات آن ها.
• ارزیابی صحیح و مناسب ظرفیت و توانبخش های غیر دولتی و آزاد در منطقه. 
• کنترل و نظارت ملی بر توسعه رشته های دانشگاه ها دولتی، آزاد و غیر انتفاعی.

• مدیریت چالش های فراروی تصمیم گیری در دانشگاه ها در کالن منطقه.

اعضاء کارگروه آمایش دانشگاه علوم پزشکی ایران
محل خدمتپست سازمانینام و نام خانوادگی
دبیر کارگروه آمایش دانشگاه عضو هیئت علمی دانشکده مدیریتدکتر آیدین آرین خصال

دانشکده طب سنتیسرپرست دانشکدهدکتر روشنک قدس

دانشکده توانبخشیمدیرگروه علوم پایهدکتر بهنوش وثاقی

دانشکده توانبخشیمعاون اداری مالی - عضو هیئت علمیدکتر علی قربانی

دانشکده پزشکیرئیس مرکز تحقیقات – عضو هیئت علمیدکتر ناهید ابوطالب

عضو هیئت علمی-رئیس بخش ICU- معاون دکتر امید مرادی مقدم 
بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(آموزشی بیمارستان حضرت رسول

دانشکده طب سنتیعضوهیئت علمیآقای دکتر رجب نژاد

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه دکتر سلیمه گوهری نژاد
معاونت آموزشی ستادآموزش علوم پزشکی

ستادرئیس اداره هیئت علمی مدیریت منابع انسانیمعصومه نصیری

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیعضو هیئت علمی – مدیر دفتر EDOدکتر آیدین آرین خصال

عضو هیئت علمی- مدیرگروه زبان – مسئول دکتر افسانه دهناد
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیآموزش مجازی دانشکده مدیریت

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیکارشناس EDOدکتر فخرالسادات امامی

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیکارشناس EDOهدی غفوری رحیم آبادی

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیکارشناس EDOاعظم السادات موسوی-خواه

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیدانشجوی منتخباعظم چوپانی

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیدانشجوی منتخباسماعیل حسین زاده 

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیدانشجوی منتخبخانم علیدوست

در پایلان ضملن تشلکر از مدیریلت محتلرم و کارشناسلان دبیرخانله بسلته های تحلول در آملوزش سلالمت، 
امیدواریلم بلا انعلکاس چالش-هلای پیش رو از طریلق دبیرخانه بسلته های تحول دانشلگاه بله وزارت متبوع و با 

هدایلت مناسلب برنامله موفلق بله دسلتیابی به اهلداف مللی برنامه شلویم.

تهیه کننده:
دکتر آیدین آرین خصال )دبیر کارگروه آمایش دانشگاه(
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برنامه ریزی درسی برای آموزش پزشکی:  مدل 6 مرحله ای

تازه های کتاب

تهیه کننده
ناهید احمدیان یزدی )دانشجوی دکتری آموزش پزشکی(

چاپ اول این کتاب به قلم کرن و همکارانش 
دانشگاه  انتشارات  توسط   1998 سال  در 
سال  در  و  گردید  منتشر  هاپکینز   جان 
2009 تجدید چاپ و در سال 2015  سومین 
و  بازنگری  با  کتاب  نسخه  جدیدترین  و 

ویرایش جدید به چاپ رسید.
این کتاب، برای همه اعضاء هیئت علمی و 
مدیران اجرایی که مسئولیت برنامه ریزی در 
همه سطوح آموزش پزشکی )شامل مقطع 
پزشکی عمومی، دستیاری، فوق تخصصی( 
را دارند، راهنمای کاربردی است. این کتاب 
هم چنین برای تمامی افرادی که در زمینه 
برنامه ریزی درسی، آموزش رسمی دریافت 
نکرده اند و مسئولیت برنامه ریزی را به عهده 
کارگاه های  در  تدریس  برای  نیز   و  دارند 
می رسد. نظر  به  مفید  مرتبط،   آموزشی 
برنامه ریزی،  متناوب  فرایند  کتاب  این  در 
شش  چرخه ی  یک  طی  ارزشیابی  و  اجرا 
و  عملی  مثال های  بر  مبتنی  مرحله ای 
توضیح  ساده  و  موجز  به صورت  گوناگون 

کتاب،  یک  فصل  در  است.  شده  داده 
خالصه  به صورت  مرحله  شش  بر  مروری 
آورده شده است. از فصل دوم تا هفتم به 
ترتیب مراحل 6 گانه شامل شناخت مشکل 
فراگیران،  نیازسنجی  کلی،  نیازسنجی  و 
تعیین اهداف کلی و اختصاصی، انتخاب 
نهایت  در  و  اجرا  آموزشی،  استراتژی های 
ارزشیابی و فیدبک توضیح داده شده است. 
برنامه  ارتقاء  و  درباره حفظ  فصل هشتم 
و فصل  انتشار  درباره  نهم  فصل  و  درسی 
دهم درباره برنامه ریزی درسی و چالش های 
مرتبط با آن در یک سطح گسترده است. 
در فصول ضمیمه سه نوع مثال از برنامه 
بالندگی  و  گذاری  سرمایه  منابع  و  درسی 
اعضاء هیئت علمی مورد بحث قرار گرفته 
است. در این کتاب، استراتژی های آموزشی 
و ارزشیابی های مختلف با یکدیگر مقایسه 
بر  مبتنی  آموزشی  تغییرات  مدیریت  و 
اقتصادی  و  سیاسی  محیط های  واقعیت 

جاری به چالش کشیده شده است.  

اهداف  تدوین  بر  کتاب  جدید  نسخه  در 
فعالیت های  و  صالحیت  بر  مبتنی 
شده  تاکید  مشاهده  قابل  حرفه ای گری 
است و استانداردهای اعتباربخشی جدید 
شده اند.  اضافه  مرتبط  گایدالین های  و 
نویسندگان کتاب بر اساس تجاربی که در 
ظرف بیست سال در دانشگاه جان هاپکینز 
به دست آورده اند، مطالب کتاب را بازنگری 
درباره  نمودن مثال های کتاب  روز  به  با  و 
بین  همکاری های  حرفه ای،  بین  آموزش 
بخشی و  تکنولوژی آموزشی جدید  بر غنای 

آن افزوده اند.  
و  سواالت  کتاب  این  فصول  تمامی  در 
مدنظر  برنامه ریزی  پروژه  درباره  تکالیفی 
سبب  که  است  شده  ارائه  کتاب  خواننده 
می شود خواننده کتاب با پاسخ به سواالت 
مراحل  مورد  در  کامل  به طور  مطروحه 
برنامه ریزی تسلط پیدا نموده و پروژه خود 

را پیش ببرد.
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گزارشی از کمیته مشورتی دانشجویی

برخی خالءهای  از  بدون شک  كارمند،  یا حتی  و  دانشجو  یا  باشید  استاد 
موجود در آموزش دانشگاه آگاه هستید. تاكنون حتما شنیده اید كه اساتید از 
كمبود اشتیاق و حضور دانشجویان در كالس شكایت می كنند و از سوی دیگر 
دانشجویان از عدم كارایی كالس ها گالیه دارند. اما به راستی این گالیه ها و 

مشكالت پایانی دارد؟!
راه حل پیشنهادی برای این مشكل تأسیس کمیته مشورتی دانشجویی در 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی )EDC( است که هدف آن کمک 
به بهبود فرایندهای آموزشی در دانشگاه می باشد. اما آیا به نظر شما این 
امكان وجود دارد كه مشكالت دانشجویان بدون حضور مستقیم و فعاالنه 
آنها برطرف شود؟ آیا امكان دارد كه دانشجویان با عملکرد منفعالنه بتوانند 

تغییری ایجاد کنند؟
به منظور تعامل هر چه بیشتر بین دانشجویان، اساتید و آموزش دانشگاه و 
هم چنین عمل به بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مبنی 
دكتر گوهری نژاد  دانشگاه ها، سركار خانم  در  كمیته ای مشورتی  تأسیس  بر 
مركز  همكاری  با   EDC از  نمایندگی  به  كبیر  دكتر  آقای  جناب  همراه  به 
استعدادهای درخشان به دبیری سركار خانم دكتر عطایی و همراهی تعدادی 
از دانشجویان، کلید این چالش را یافته و اقدام به تأسیس كمیته ی مشورتی 
مركز مطالعات و توسعه آموزش و استعدادهای درخشان نمودند. همان طور 
كه از نام این كمیته برمی آید، رسالت آن توسعه و ارتقا آموزش در سطح کل 
دانشگاه، با فعالیت مستقیم دانشجویان می باشد. نکته کلیدی تأسیس این 
کمیته در حضور نمایندگان تمامی دانشگاه در فرایند آموزش نهفته است. 
این کمیته مشورتی خود را محدود به كلیشه های به اشتباه مرسوم در مورد 
اینکه آموزش پزشكی را مختص به رشته پزشكی می دانند٬ نمی کند؛ به همین 
منظور در این كمیته عالوه بر دانشجویان پزشكی، دانشجویان سایر رشته ها 

نیز حضوری فعال دارند.
كمیته  این  تأسیس  پروپوزال  که  گذاشته شد  زمانی  این شورا  اول  خشت 
توسط دكتر گوهری نژاد و دكتر كبیر به كمك تعدادی از دانشجویان تدوین و 
به تصویب دانشگاه رسید. از آن جایی هر نهادی نیاز به یك نقشه راه دارد، 
برای این كمیته هم اساسنامه ای تعیین گردید تا عملكرد آن در چهارچوبی 
معین به پیش برود؛ در ادامه به توضیح این اساسنامه می پردازیم. گام بعدی 
در این مسیر جذب دانشجویان مستعد از تمامی دانشكده ها بود، به  همین 
كه  دانشجویانی  تا  شد  فرستاده  نامه هایی  دانشكده ها،  تمامی  به  منظور 
دغدغه آموزشی دارند را به مركز مطالعات معرفی كنند. پس از مشخص شدن 

اولین  تا  رسید  این  به  نوبت  اعضا، 
جلسه رسمی این شورا تشكیل شود. 
در روز چهارشنبه مورخ 8 شهریور96، 
دانشكده  افتخاریان  شهید  سالن  در 
شورا  این  جلسه  اولین  پزشكی، 
در آن شاهد حضور  تشكیل شد كه 
به  عطایی  دكتر  و  گوهری نژاد  دكتر 
همراه جمعی از دانشجویان بودیم. در 
این جلسه اساسنامه انجمن معرفی 
مورد  در  را  نظرات خود  اعضا  و  شد 
آن اظهار داشتند تا معایب و نقایص 
برطرف شود.  آن هم  اندك  هر چند 
در پایان جلسه به منظور آشنایی هر 
آموزش  موضوع  با  اعضا  بیشتر  چه 
پزشكی، تصمیم بر برگزاری مدرسه ای 
برای آشنایی هرچه بیشتر اعضا با علم 
 رو به رشد آموزش پزشكی گرفته شد.
فعالیت های  بررسی  به  اینجا  به  تا 
این  كار  به  شروع  برای  شده  انجام 
كمیته مشورتی پرداخته شد اما اكنون 
نقشه  و  اساسنامه  بررسی  به  نوبت 
فعالیت های  می رسد.  شورا  این  راه 
این شورا در 4 واحد انجام می شود؛ 
آموزش، پژوهش، بسته های تحول و 
امور اجرایی كه وظیفه هماهنگی این 
واحدها بر عهده دبیر كمیته می باشد. 
سكان داری این شورا و وظیفه نظارت 
بر آن هم بر عهده دكتر گوهری نژاد به 

عنوان مسئول شورا می باشد.
برگزاری  هدف  آموزش  بخش  در 
اقدامات  انجام  و  مدارس  كارگاه ها، 
مشابهی است تا بتوان از آن ها برای 
ارتقا  و  دانشجویان  توانمندسازی 
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استفاده  پزشکی  آموزش  مختلف  حیطه های  در  دانشجویان  علمی  سطح 
علمی  ارتقا سطح  راستای  در  پژوهش  آموزش، بخش  کنار بخش  در  کرد. 
دانشجویان و اساتید فعالیت می کند تا بتواند عالوه بر ارائه و انجام طرح های 
تحقیقاتی دانشجو محور٬ به اساتیدی هم که در انجام امور تحقیقی خود نیاز 

به کمک دانشجویان دارند یاری برساند. 
با توجه به تاکید وزارت بهداشت بر تحول نظام آموزشی مبتنی بر بسته های 
بهره گیری  و  اساتید  کنار  در  دانشجویان  به حضور  نیاز  و  دوازده گانه تحول 
به بسته های تحول  را  این کارگروه واحدی  توانایی های آن ها،  ایده ها و  از 
اختصاص می دهد تا دانشجویان ضمن آشنایی با محورها و فعالیت های 
در حال انجام این بسته ها٬ با توجه به عالیق و توانایی های خود به پیشبرد 
هرچه بهتر این امر مهم کمک کنند. واحد آخر این کمیته مربوط به فعالیت های 
بیشتر  هرچه  اجرای  در  آموزش  بخش  به  اینکه  بر  عالوه  تا  است  اجرایی 
کارگاه ها و مدارس یاری رسانند، بتوانند به عنوان بازوی اجرایی مرکز مطالعات 
در امور مختلف از جمله همایش آموزش پزشکی باشند. امید است تمامی 
دوستان اعم از دانشجو٬ استاد و کارمندان دانشگاه با همکاری با این نهاد 

نوآور و دانشجو محور گامی مهم در رفع نیازهای آموزشی دانشگاه بردارند. 

تهیه کننده: 
علی امیرکافی )دانشجوی دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران(
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معرفی پایان نامه های دانش آموختگان 
دکترای آموزش پزشکی

ارائه ی الگوی عملیاتی تامین و تخصیص مالی در نظام آموزش عالی سالمت ایران
از منظر عدالت آموزشی

استاد راهنما: دکتر شهرام یزدانی
اساتید مشاور: دکتر سلیمان احمدی، دکتر لیال افشار، دکتر اکبر درخشان

دانش آموخته: دکتر مرضیه دشتی رحمت آبادی
مقطع: دکترای تخصصی آموزش پزشکی

دانشگاه: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
تاریخ دفاع از پایان نامه: آذر 1395

مقدمه و بیان مسئله
در جهان كنونی یكی از شاخص های پیشرفت اجتماعی، آموزش و چگونگی بهره مندی از آن می باشد. بر همین مبنا 
كشورها به خصوص كشورهای در حال توسعه درصدد ایجاد فرصت های برابر دسترسی همگانی به آموزش هستند. 
افراد حق دارند که نه به لحاظ تبار خانوادگی، بلکه براساس استعداد تحصیلی خود، از پایگاه اجتماعی مناسب با 

درک و قابلیت های درونی شان برخوردار گردند.
 به ویژه این که دستیابی به آموزش عالی تقریبا به مثابه تنها راه ارتقای پایگاه اجتماعی افراد متعلق به طبقات 
پایین اجتماعی تلقی می شود. بر این اساس، بررسی دسترسی طبقات مختلف جامعه به آموزش عالی شایان توجه 
بیشتری است. در اصل، از بین رفتن تبعیض، اطمینان از کمک مالی، و فراهم ساختن فضای کافی برای پذیرش 
کلیه داوطلبان مستعد و واجد شرایط، سه جزء برابری فرصت می باشند. در متون علمی هر یک از نویسندگان 
مقوله ی  است  مطرح  اول  وهله ی  در  آن چه  اما  داده اند؛  قرار  بررسی  مورد  مختلف  زوایای  از  را  آموزشی  عدالت 
دستیابی به آموزش عالی می باشد و الزم است این شاخص ها مورد موشکافی دقیق قرار گیرد. در فصل اول این 
پایان نامه پس از بررسی افق دید نویسندگان به واژه ی عدالت آموزشی، تعریفی تحلیلی از این واژه ارائه شده 
است و در انتهای فصل در قالب مدلی ترسیمی، پیش نیازها و پیامدهای رعایت عدالت آموزشی در آموزش عالی 

به تصویر کشیده شده است. 
در فصل دوم ضمن تاکید بر این نکته که وظیفه ی افزودن بر سرمایه های انسانی  برای هر جامعه ای را دانشگاه ها 
به عهده دارند به این نکته ی بدیهی اشاره شده است که چنان چه دانشگاه ها از اعتبارات مالی كافی برای تحقق 
اهداف خود برخوردار نباشند در انجام وظایف خود با مشكل مواجه می شوند و نمی توانند به طور صحیح در جهت 
از مهم ترین چالش های پیش روی  توسعه اقتصادی كشور عمل كنند؛ بنابراین تأمین اعتبارات مالی مكفی یكی 
بانك جهانی، مكانیسم های  گزارشات  از  ارائه شده  دانشگاه هاست. هم چنین گفته شد که در نسخه های متعدد 
تخصیص مالی برای آموزش عالی و اهداف این نوع اختصاص مالی، مورد توجه قرار گرفته است. لذا با گستردگی 
در انواع موسسات آموزش عالی و تدابیر عملیاتی که هر یک از این موسسات در جهت تامین منابع مالی خود 
به کار می گیرند بررسی و اشراف بر زوایای مختلف این الگوها ضروری است. در این فصل انواع مدل ها و روش های 
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تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی در جهان، مزایا و معایب هر یک و روش های تعدیل معایب در هر یک از 
روش ها تبیین شده است.

این  از  تاکید داریم که دیدگاه صاحب نظران در مورد نحوه ی تامین منابع مالی در هر یک  این نکته  بر  همواره 
موسسات آموزش عالی به منظور یافتن بهترین روش استفاده از منابع محدود مالی و شناسایی این روش ها دارای 
ضرورت بسیاری است. در این مسیر بهترین روش، بررسی دیدگاه و نظر اساتیدی است که در فرآیند تامین منابع 
مالی برای دانشگاه ها دست اندرکار می باشند و البته بررسی دیدگاه این اساتید در مورد نحوه خرج کرد و تخصیص 
منابع مالی به بخش های مختلف می تواند راهنمای ما در یافتن بهترین مدل بومی برای تامین و تخصیص منابع 
مالی به دانشگاه ها و موسسات آموزشی در ایران باشد. لذا در فصل سوم که با معرفی انواع مراکز آموزش عالی 
آموزشی،  بیانات مستقیم صاحب نظران  انعکاس  که ضمن  است  است، تالش شده  گردیده  آغاز  ایران  در  فعال 
دولتی  و  در بخش های خصوصی  ایران  عالی  آموزش  و موسسات  مراکز  به  مالی  و تخصیص  تامین  شیوه های 
مورد کنکاش قرار گرفته و با جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل دیدگاه این صاحب نظران در مورد روش های تأمین 
و تخصیص مالی در ایران نسبت به شیوه های بهبود روش های تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی ایران از 

دیدگاه ایشان آشنا شویم. 
در فصل پایانی این رساله با بهره گیری از نتایج به دست آمده ی حاصل از سه مطالعه ی قبلی، الگوی عملیاتی برای 
نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه های  است  بدیهی  است.  ترسیم شده  عالی  آموزش  نظام  در  مالی  و تخصیص  تأمین 

به عنوان بخشی از آموزش عالی در ایران می توانند 
به منظور رسیدن به اهداف کالن خود از این مدل برای دستیابی به منابع پایدار مالی بهره مند گردند. 

سواالت اصلی
1(  مولفه های تبیین کننده »عدالت آموزشی« چیست؟

2(  الگوها و روش های تامین و تخصیص مالی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهان چیست؟ چگونه می توان 
بهترین مدل عملیاتی را ترسیم نمود؟

3(  دیدگاه صاحب نظران آموزشی در مورد شیوه های تأمین و تخصیص مالی به مراکز و موسسات آموزش عالی ایران، 
کاستی ها و پیشنهادات ایشان چیست؟ 

4(  الگوی عملیاتی برای تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی )سالمت( در ایران چیست؟

اهداف اختصاصی
1( ارائه تعریف تحلیلی از مفهوم  »عدالت آموزشی« 

2( بازشناسایی و نقد الگوها و روش های تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی جهان براساس متون 
موجود و پیشنهاد مدلی اولیه

3( بررسی و تحلیل دیدگاه صاحب نظران درباره ی تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش عالی در ایران
4( طراحی الگوی عملیاتی برای تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی )سالمت( ایران

خالصه مطالعه اول:
در این مطالعه مولفه های »عدالت آموزشی« با روش تحلیل مفهوم، تعریف و تبیین شد. نویسندگان مختلفی به 
معرفی روش تحلیل محتوا پرداخته و مراحل متعددی را برای آن پیشنهاد نموده اند. در این مطالعه روش مک کنا 

)McKenna, 1997(  که شامل مراحل نه گانه ی زیر هست، استفاده شده است:
1. انتخاب مفهوم مورد نظر 

2. تعریف اهداف تحلیل 
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3. تعیین معانی مفهوم 
4. تعیین و تعریف ویژگی های آن مفهوم  
5. تعیین یک نمونه مدل از کاربرد مفهوم 

6. تعیین نمونه های جایگزین شامل نمونه های مرتبط، متضاد و نمونه واژه های مرزی 
7. تعیین پیش آیندها و پیامدها 

8. مورد توجه قرار دادن بافتار و ارزش ها 
9. تعیین معیارهای تجربی و عملیاتی سازی واژه 

مرور متون، استخراج اطالعات از طریق جستجوی کتابخانه ای، کدگزاری و دسته بندی زیرسازه های مرتبط با واژه ی 
»عدالت آموزشی« از روش های جمع آوری اطالعات و استفاده در تحلیل بوده است.

با طبقه بندی تفکیکی هر یک از حیطه های معرف برای عدالت آموزشی، 5 طبقه تفکیکی مجزا به دست آمد که 
بررسی محتوایی هر یک از این طبقات، می تواند در معرفی و توصیف عدالت آموزشی به کار گرفته شود. بر این 

اساس ویژگی های معرف »عدالت آموزشی« را در پنج مورد زیر خالصه کردیم:
1- خاستگاه ارزشی »عدالت آموزشی«

2- زیرسازه های معرف برای »عدالت آموزشی«
3- اقدامات الزم برای ایجاد »عدالت آموزشی«

4- نتایج آموزشی حاصل از رعایت »عدالت آموزشی«
5- پیامدهای اجتماعی منتج از رعایت »عدالت آموزشی«

خاستگاه ارزشی »عدالت آموزشی« 
از  را به عنوان مفهومی اخالقی و به عنوان بخشی  با استناد به متون به دست آمده ضمن آن که عدالت آموزشی 
مفهوم عدالت اجتماعی  دانستیم، بیان نمودیم که آموزش یکی از حقوق اساسی شهروندی محسوب می گردد. در 
یک جامعه دموکراتیک، دولت موظف است دسترسی به آموزش پایه و عام را برای حفظ شأن افراد جامعه که دارای 

شایستگی های یکسان هستند فراهم کند تا بتواند 
پاسخ گوی نیازهای متفاوت آموزشی افراد جامعه باشد. 

زیرسازه های معرف برای »عدالت آموزشی«
این زیر سازه ها با هشت ویژگی مجزا به صورت زیر تعریف شد:

اقتصادی-  سطح  گرفتن  نظر  در  بدون  باید  جامعه  آحاد  یعنی  عالی:  آموزش  به  ورود  برای  برابر  فرصت های   )1
اجتماعی از کمیت و کیفیت یکسان در مقاطع آموزش اولیه و ثانویه برخوردار شده باشند به نحوی که زمینه ی 

برابری از لحاظ کیفیت علمی برای ورود به آموزش عالی برای شان مهیا شده باشد.

با دو شاخص توزیع جغرافیایی آموزش عالی در کشور  برابر  2( دسترسی برابر به آموزش عالی: اصوالً دسترسی 
تا  راه دور تعریف می گردد  از  یا  افراد در یک منطقه به صورت حضوری  و گسترش تعداد مکان های در دسترس 

ظرفیت های انسانی بومی در یک منطقه امکان مشارکت در آموزش عالی را پیدا نمایند.  

3( ورود برابر به آموزش عالی: یعنی از میان افرادی که تحصیالت ثانویه خود را به پایان رسانده اند، نسبت یکسانی 
از افراد، بدون توجه به سطح اقتصادی - اجتماعی، به تحصیالت دانشگاهی وارد شوند.  

4(رفتار و برخورد یکسان با فراگیران در آموزش عالی: به این معنی است که برخورد با دانشجویانی که در آموزش 
ایشان  آموزشی  فعالیت های  پیگیری  و  )مالی/ غیرمالی(  آموزشی  منابع  به  برای دسترسی  یافته اند  عالی حضور 
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همراه با احترام و مطابق شأن وی بوده و در این مسیر با پرهیز از رفتار متفاوت و اندازه گیری شاخص های مرتبط، 
رد پایی از تأثیر اجتماعی اقتصادی افراد بر روند آموزش ایشان مشاهده نگردد.

5( پیشرفت و موقعیت یکسان در آموزش عالی: پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراکز آموزش عالی باید بدون 
تأثیر گرفتن از سطح اقتصادی- اجتماعی آنان یکسان بوده و تضمین گردد.   

پایه گذاری  با  را می توان  نتایج آن  به  به اهداف آموزشی و دستیابی  نیل  برابر دوره های آموزش عالی:  اتمام   )6
طراحی  و  آنان  اقتصادی  و  اجتماعی  از سطح  تأثیرپذیری  بدون  دانشجویان  همه  برای  عملکردی  شاخص های 

فرآیندهای باز در مراکز آموزشی تحقق بخشید.  

7( موفقیت شغلی برای فارغ التحصیالن: برخورداری از بستر مناسب برای استخدام همه فارغ التحصیالن بدون 
توجه به طبقه اجتماعی آنان محقق می گردد. این کار به دنبال پذیرش و حضور در دانشگاه های با کیفیت باال و 

گذراندن سطوح باالی تحصیلی رخ می دهد که باید در جهت تحقق آن تالش نمود. 

8( جایگاه اجتماعی برابر برای فارغ التحصیالن: حضور برابر در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
جامعه، زمانی برای همه افراد جامعه محقق می گردد که با بسترسازی برای آموزش عالی جامع و عادالنه، همه 

اقشار جامعه  توانایی های خود را به فعل رسانده باشند.

اقدامات الزم برای ایجاد »عدالت آموزشی«
این اقدامات در سه بخش اقدامات قبل از ورود به آموزش عالی، اقدامات و مداخالت موسسه ای، و اقدامات و 

مداخالت ملی با سر تیترهای زیر تقسیم شدند: 
الف( اقدامات قبل از ورود به آموزش عالی، شامل تالش هایی است که جهت شناسایی و آماده نمودن همه افراد 
عالقمند )دانش آموزان و بزرگساالن( برای حضور در آموزش عالی صورت می پذیرد. برخی از این اقدامات مستقیمًا 
به فرد و برخی تالش ها با تقویت زمینه حضور فرد و رفع موانع آنان، مشوق حضور افراد در آموزش عالی است. 

این اقدامات به پنج بخش تقسیم شد:
• رفع موانع مالی و غیر مالی ورود و تکمیل تحصیالت اولیه و ثانویه

• رصد دقیق افراد جامعه برای ورود به تحصیالت دانشگاهی با توجه به تفاوت ها
• نوآوری ارتقاء کیفیت تحصیالت اولیه و ثانویه

• اطالع رسانی و جلب مشارکت آحاد جامعه برای حمایت از تحصیالت تکمیلی
• ارائه مشاوره تحصیلی

سوی  از  عالی،  آموزش  در  فرد  حضور  و  ورود  از  پس  که  است  اقداماتی  موسسه ای،  مداخالت  و  اقدامات  ب( 
موسسات آموزشی صورت می پذیرد، عمدتًا منجر به نگهداشت و حفظ دانشجو در سیستم آموزش عالی می گردد. 

این اقدامات به چهار بخش تقسیم شدند: 
• پایش و کنترل تحقق عدالت آموزشی

• حمایت مالی از دانشجویان نیازمند
• اعمال اصالحات در کیفیت فرآیند آموزش

• آموزش متناسب با نیاز هر فرد

محیط های  در  عدالت  سازی  پیاده   به منظور  دولت ها  که  شد  تعریف  بدین گونه  ملی،  مداخالت  و  اقدامات  ج( 
آموزشی باید سیاست هایی را طراحی و اجرا نمایند که از طریق جاری شدن این سیاست ها در مسیر آموزش )از 
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اولیه و ثانویه تا آموزش عالی(، آحاد مختلف جامعه بدون توجه به جایگاه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خود 
بتوانند منطبق با نیازهای خود در مسیر تعالی گام بردارند. این اقدامات می تواند شامل تاثیرگذاری مستقیم بر 
صاحبان فرآیند مانند دانشجویان و خانواده آنان و تصمیمات مدیران موسسات آموزشی باشد. هم چنین دولت ها 
با اتکاء به نقش حاکمیتی خود می توانند بر تصمیم گیری ها و فعالیت سایر سازمان ها و نهادهای خصوصی و غیر 

انتفاعی برای تحقق عدالت آموزشی تاثیرگذار باشند. این اقدامات به چهار بخش تقسیم شدند:
• استقرار نظام تأمین و تخصیص مالی مناسب 

• تضمین یک بازار رقابتی مدیریت شده در آموزش عالی
• استقرار نظام برنامه ریزی نیروی کار

• حمایت از مشارکت سازنده بخش های دولتی و خصوصی 
در متن پایان نامه هر یک از بخش های فوق با استناد به بیانات نویسندگان مختلف، جمع بندی و طبقه بندی شده 

است.    

نتایج آموزشی حاصل از رعایت »عدالت آموزشی«
در سه بخش مجزا بیان نمودیم که همه ی افراد جامعه بایستی بتوانند صرفًا با توجه به میزان تالش و کوشش 
خود برای کسب قابلیت ها و توانمندی های مختلف، سطح علمی و مهارتی خود را ارتقاء داده و شرایط آمادگی 
خود برای ورود به بازار کار تخصصی فراهم آورند. اساسًا دسترسی و افزایش عدالت آموزشی، کیفیت یاددهی و 
یادگیری، تحقیقات و نوآوری ها را افزایش می دهد و باعث تقویت موسسات آموزشی می گردد، مصالح بین المللی 
را شدت بخشیده و ارائه خدمات آموزشی توسط وزارتخانه را نیرو می بخشد. همگی این امور پاسخ گویی مناسب از 
سوی نظام آموزشی در قبال منابع مصروفه مالی و انسانی در جامعه را رقم می زند. حرکت به سمت استقرار عدالت 
در امر آموزش منجر به افزایش تخصص های مورد نیاز در هر منطقه از کشور شده و باعث رشد متناسب نیروی 

انسانی ماهر در کشور می گردد.

پیامدهای اجتماعی منتج از رعایت »عدالت آموزشی«
در این بخش با استناد به منابع علمی درمی یابیم که در کنار سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، سرمایه دیگری به 
نام سرمایه اجتماعی مطرح است که آموزش منجر به توسعه ی سرمایه اجتماعی و شکل گیری جوامع یادگیرنده 
می شود. هم چنین آموزش می تواند منجر به توسعه پایدار در همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی گردیده 
و با زمینه سازی در رفع محرومیت منجر به افزایش رضایت و رفاه اجتماعی شود. در نهایت دریافتیم که آموزش 

می تواند ثبات و امنیت ملی را برای کشورها به ارمغان آورد.
در ادامه ی فصل اول و با پیروی از گام های مک کنا  ضمن ارائه ی نمونه ای مدل از کاربرد مفهوم عدالت اموزشی  
یا  از وقوع مفهوم عدالت آموزش( و پیامدها )وقایع  ارائه نمونه های جایگزین، پیش آیندها )رخدادهای قبل  و 
نتایجی پس از وقوع مفهوم عدالت در آموزش( معرفی گردیدند. در نهایت با معرفی شاخص هایی که برای تحقیق 
و عملکرد مفید هستند توانستیم  واژه عدالت اموزشی را عملیاتی نماییم. ماحصل این فصل از پایان نامه، تعریفی 
تحلیلی از مفهوم »عدالت آموزشی« در سطح آموزش عالی بوده است که در انتها نیز با ترسیم مدلی مفهومی این 

واژه به روشنی تبیین گردیده است.

خالصه مطالعه دوم
در این مطالعه از روش »مرور نقادانه« برای بررسی و ارزشیابی کیفی الگوها و روش های تأمین و تخصیص مالی 
در آموزش عالی جهان استفاده شد. گفته می شود که مرور نقادانه برای موفقیت در هر تحقیق آکادمیکی اساسی 
است زیرا که مرور نقادانه قابل اجرا بودن تحقیق در مورد موضوع انتخاب شده را قبل از آن که مطالعه واقعی آغاز 
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گردد، اطمینان می دهد. یکی از اساسی ترین عناصر مورد نیاز برای اجرای مرور نقادانه کیفی، طراحی یک جستجو 
و انتخاب استراتژی مناسب است. باید برای محقق و خواننده روشن باشد که چگونه جستجو صورت گرفته و چرا 
برخی از قسمت های یک منبع نسبت به دیگر منابع انتخاب شده اند. در این مطالعه ترکیبی از مراحل زیر مرور 

نقادانه را تشکیل داده است:
• مرحله 1: تعیین حوزه ی مطالعاتی که مرور نقادانه صورت می پذیرد

• مرحله 2: شناخت و انتخاب منابع مرتبط اطالعاتی
• مرحله 3: مرور متون

• مرحله 4: بنا نهادن نگارش متن
• مرحله 5: کاربرد متون برای نگارش مطالعه نهایی

می کند  معین  و  دارد  آموزشی  سیستم های  عملکرد  بر  فوق العاده ای  تاثیر  مالی  تخصیص  و  تأمین  که  آن جا  از 
که چه مقدار پول در دسترس است، چه کسی محدودیت مالی را باید تحمل کند و سواالتی از این قبیل؛ برای 
پاسخ به سواالت فوق، مطالعات نظری و تجربی انجام شده در مورد موضوع، مورد بررسی قرار گرفت، هم چنین 
چارچوب های مفهومی و مدل های خاص تأمین و تخصیص مالی در سایر حوزه ها از جمله تأمین و تخصیص مالی 
در حوزه بهداشت مورد توجه قرار گرفته است. این مرور نقادانه هم بر روی مطالب چاپ شده در مقاالت آکادمیک و 
هم متون گزارشی از کمیسیون ها، پروژه های انجام شده در سازمان های آموزشی و مقاالت حاصل از کنفرانس های 
مرتبط با تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی انجام شد. در این مسیر با استفاده ترکیبی از کلمات کلیدی 
مباحث  و  مقاالت  آخرین   ،Financial، Economic، Higher Education، Funding، Budgeting هم چون
مرتبط جمع آوری شد. هم چنین گزارشات بانک جهانی درباره ی تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی مرور شد 

و پیشنهادات در این گزارشات مورد تحلیل قرار گرفته است.
مقاالت و گزارش هایی که در بازه ی زمانی1990 تا 2015 و به زبان انگلیسی منتشر شده و اختصاصًا به روش های 
تأمین و تخصیص مالی پرداخته شده باشند در این مطالعه وارد شدند. روش های تأمین مالی در حوزه ی بهداشت 
و درمان و هم چنین بحث خودگردانی و برون سپاری در این حوزه نیز مد نظر بوده است. به خصوص پیامدهای 
اجرای هر یک از روش های فوق در بهبود مدیریت در آن حوزه ی ویژه و افزایش سطح پاسخ گویی و ایجاد رضایت 
در مراجعه کنندگان به آن حوزه نیز مد نظر قرار گرفته است.  مقاالت و مطالبی که فاقد هر یک از معیار های ورود 
منتشر  منابع  و  مقاالت  از  یک  هر  اصلی  بدنه ی  مطالعه  این  در  است.  شده  گذاشته  کنار  مطالعه  این  از  بودند 
از  اعم  مطالب  همه  آمده،  به دست  منابع  به  اجمالی  نگاهی  با  ابتدا  که  به گونه ای  گرفت.  قرار  توجه  مورد  شده 
خالصه، متن اصلی، مقدمه، چارچوب های نظری و احتماالً چارچوب های مفهومی ترسیم شده، روش پیاده سازی، 
دسته بندی ها، جداول، نمودارها، نتایج به دست آمده، نقدها و پیشنهادات ارائه شده، روش های عملیاتی نمودن 
مدل ها، پیامدهای هر یک از روش ها، مورد بررسی قرار گرفت تا دیدگاهی کلی نسبت به مطالب این حوزه، آن چه 
انجام شده بود، چرایی انجام، شرایطی که باعث پیاده سازی روشی خاص در منطقه ای خاص شده بود و این که 
و  درمان  و  بهداشت  در حوزه ی  مالی  تأمین  روش های  آمد.  به دست  بود،  پیاده سازی شده  مذکور  مدل  چگونه 
هم چنین بحث خودگردانی و برون سپاری در این حوزه نیز مد نظر بوده و منابع مطالعاتی جمع آوری شده در این 

حوزه نیز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین ترتیب آماده سازی برای ورود به مرحله ی بعد انجام شد.
با بررسی منابع و متودهای تأمین و تخصیص مالی، بیان مفاهیم و استدالل های نظری، شفاف نمودن مزایا و 
معایب مدل ها و با تأکید بر برقراری ارتباط سرمایه بخش دولتی با سرمایه بخش خصوصی و اهمیت این موضوع، 

دو دسته کلی در تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی تعیین شده است:
دسته اول: مدل های تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی که این مدل ها براساس تعامل بین منابع تأمین مالی 

و تاثیر سرمایه در سیستم آموزش عالی ترسیم شده است. 
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دسته دوم: روش های تخصیص منابع مالی که شامل دو بخش تخصیص بودجه های دولتی به موسسات آموزش 
عالی از جمله تخصیص موسسه ای، برنامه ای )روش مستقیم( و هم چنین انواع روش های تخصیص منابع مالی به 

خدمت گیرندگان در آموزش عالی یعنی دانشجویان )روش غیر مستقیم( است. 

مدل های تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی را به سه صورت معرفی کرده اند: مدل بوروکراتیک، مدل مبتنی بر بازار، 
مدل دانشکده ای. در ادامه ی فصل پس از معرفی کامل هر مدل ضمن بیان نظر دیگران در مورد مدل ها با استناد 
به منابع، مزایا و معایب هر مدل بیان شده است، در ادامه ی مطالب هر یک از مدل ها در بوته ی نقد محققان این 

پایان نامه نیز قرار گرفته است.
در جمع بندی نهایی از مدل های تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی،  با ارائه ی یک جدول، پیش شرط های 
الزم برای به کارگیری هر یک از مدل ها را به بیان نموده ایم. این جدول نشان می دهد برای آن که یک مدل تأمین 
مالی سهولت و قابلیت اجرایی داشته باشد، چه شرایط خاصی باید وجود داشته باشد. هم چنین با ترسیم جدول 
دیگری ضمن خالصه سازی معایب هر یک از مدل ها، روش های تعدیل برای پوشش دهی و برطرف نمودن معایب 

آن ها پیشنهاد شده است.
در قسمت روش های تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی گفتیم که بی تردید یافتن فقط یک نمونه ی صرف 
و خالص از یک الگوی تأمین و تخصیص مالی مشخص و واحد بسیار مشکل است، از این رو، معموالً روش های 
تأمین مالی بر مبنای مدل های متفاوتی صورت می گیرد. در عین حال، علی رغم همه ی مدل های مختلف تأمین و 
تخصیص مالی که در یک کشور شایع است، منبع تأمین مالی اصلی آموزش عالی در حال حاضر دولت ها است. از 
آن جا که دولت هنوز تأمین کننده مالی اصلی سیستم آموزش عالی است، روش تأمین مالی دولت عالوه بر آن که 

باید مکفی باشد، باید کارآمدی و کیفیت را نیز تضمین نماید.
در ادامه، ضمن ارائه تعریفی از بودجه، به انواع بودجه بندی، عوامل تاثیرگذار بر بودجه و دوران های بودجه بندی 
اشاره نموده ایم. در قسمت منابع مالی که به صورت مستقیم به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اختصاص 
می یابد به انواع ابزارهای مورد نیاز برای این کار نیز اشاره نمودیم. در این بخش ابزارها و تکنیک های معروف به 
همراه دیدگاه سایر محققان و مزایا و معایب هر یک را بیان نموده ایم. از آن جا که روش بررسی به صورت »مرور 
نقادانه« طراحی شده است پس از معرفی هر یک از ابزارها، تحلیل و نقد پژوهشگران نیز لحاظ گردیده است. در 
جمع بندی نهایی از روش های مستقیم بودجه بندی به موسسات آموزش عالی با ارائه جدولی پیش شرط های الزم 
برای به کارگیری متداول ترین روش های بودجه بندی مستقیم به موسسات آموزش عالی به تصویر کشیده است. 
برای آن که یک مدل تأمین مالی سهولت و قابلیت اجرایی داشته باشد، چه شرایط  این جدول نشان می دهد 
خاصی باید وجود داشته باشد. هم چنین برای تدوین مدل اولیه تأمین و تخصیص مالی در دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی با توجه به مزایای هر یک از روش های بودجه بندی می توان با اتخاذ تمهیداتی، معایب هر یک از این 

روش ها را تعدیل نمود. روش های تعدیل به طور خالصه در جدول دیگری معرفی شده اند. 
در بخش تامین و تخصیص مالی غیر مستقیم به موسسات آموزش عالی )حمایت مستقیم از دانشجو و خانواده ها( 
گفتیم که درحالی که سهم زیادی از حمایت های مالی دولتی در اغلب کشورها به طور مستقیم به موسسات آموزش 
عالی پرداخت می شود )در قالب بودجه(، اما در برخی کشورها بخشی از پول پرداختی دولت به موسسات آموزش 
عالی از طریق دانشجویان و یا خانواده های آنان صورت می گیرد. معمول ترین نوع آن ها، پرداخت مستقیم دولتی 

به دانشجو/ خانواده )یا غیر مستقیم به موسسه( است. 
سنتی ترین شکل کمک های بدون بازپرداخت شامل اعطای اعتبار مالی، ایجاد بورس تحصیلی، استفاده از مزایای 
بخشودگی مالیاتی، پس انداز آتی، انواع مدل های یارانه های دولتی و انواع مدل های وام دانشجویی با پشتوانه 
می باشند. در چند کشور نیز حمایت از دانشجویان به شکل اعطای اعتبار مالی/ وام است که در این روش کمک 
مالی با اعطای مالی شروع و در طول زمان به شکل دیگری تبدیل می گردد. در جمع بندی نهایی از روش های غیر 
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مستقیم تأمین مالی موسسات آموزش عالی گفتیم که برای تدوین مدل اولیه تامین و تخصیص مالی در دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی با توجه به مزایای هر یک از روش های بودجه-بندی می توان با اتخاذ تمهیداتی، معایب 

هر یک از این روش ها را تعدیل نمود. روش های تعدیل به طور خالصه در جدولی نیز معرفی شده اند. 

خالصه مطالعه سوم
این مطالعه به تحلیل دیدگاه صاحب نظران درباره تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش عالی در ایران پرداخته 
دیدگاه  که  داشتیم  تاکید  نکته  این  بر  ایران  عالی  آموزش  نظام  در  فعال  آموزشی  مراکز  معرفی  ضمن  است. 
صاحب نظران در مورد نحوه ی تامین منابع مالی در هر یک از این موسسات آموزش عالی به منظور یافتن بهترین 
روش استفاده از منابع محدود مالی و شناسایی این روش ها دارای ضرورت بسیاری است. در این مسیر بهترین 
روش بررسی دیدگاه و نظر اساتیدی است که در فرآیند تامین منابع مالی برای دانشگاه ها دست اندرکار می باشند 
و البته بررسی دیدگاه این اساتید در مورد نحوه ی خرج کرد و تخصیص منابع مالی به بخش های مختلف می تواند 
راهنمای ما در یافتن بهترین مدل بومی برای تأمین و تخصیص منابع مالی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی 

باشد. لذا با سواالت زیر این مطالعه پایه گذاری شد: 
• دیدگاه صاحب نظران در مورد شیوه های تأمین و تخصیص مالی به مراکز و موسسات آموزش عالی ایران 

در بخش های خصوصی و دولتی چیست؟ 
• صاحب نظران چه اشکاالت و کاستی هایی را در تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی مترتب می دانند؟
عالی  آموزش  در  مالی  تخصیص  و  تامین  روش های  بهبود  برای  صاحب نظران  پیشنهادی  راه حل های   •

چیست؟

از آن جا که انتخاب روش تحقیق در هر پژوهشی برگرفته از نوع سواالت پژوهش است، در این بخش از پژوهش که 
قصد پرداختن به بررسی ساز و کارهای جاری در تأمین و تخصیص مالی در سیستم آموزش عالی در بخش دولتی 
و خصوصی را داشته و در این مسیر مترصد جمع آوری نظر مدیران و صاحب نظران آموزشی بوده ایم، استفاده از 
روش تحلیل موضوعی محتوا به عنوان روشی مناسب انتخاب شد. روش تحلیل محتوا بر این فرض بنا نهاده شده 
است که با تحلیل پیام های زبانی می توان به کشف معانی، اولویت ها، نگرش ها، شیوه های درک و سازمان یافتگی 
موضوع دست یافت. در این پژوهش در مصاحبه با افراد کلیدی قصد استخراج این شیوه ها و هم چنین اطالع از 
اشکاالت و کاستی های این روش ها داشتیم  و درصدد بودیم تا راه حل های پیشنهادی آنان را برای بهبود روش های 

تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی جویا شده و در مراحل بعدی از آن ها الهام بگیریم. 
از انتخاب مطلعین کلیدی برای انجام مصاحبه ها، برای زمان انجام مصاحبه با ایشان هماهنگی های الزم  پس 
برای  گرفت.  آن صورت  اهداف  و  پژوهش  مورد  در  مختصری  توضیح  مالقات،  هر  ابتدای  در  پذیرفت.  صورت 
دستیابی به نظر صاحب نظران و استخراج داده ها در زمینه روش های تأمین مالی در دانشگاه ها از روش مصاحبه ی 
باز نیمه ساختارمند استفاده شد. لیستی از سواالت که قبالً تدوین شده بود در اختیار مشارکت کنندگان قرار می گرفت 
از قبل برای ایشان  از ایشان پرسیده می شد در برخی موارد و با درخواست مشارکت کننده، سواالت  و سواالت 
را به همراه  را به وجود می آورد که مشارکت کنندگان نظرات خود  این امکان  باز  با سواالت  فاکس شد. مصاحبه 
تجربیات شان در مورد تأمین مالی مراکز آموزش عالی به طور کامل شرح دهند. در این مصاحبه با توجه به اولین 
تجربه محقق از تحقیقات در عرصه و نیز با توجه به شرایط خاص مصاحبه با کسب اجازه از مشارکت کنندگان، از 
رکورد استفاده شد و در اولین فرصت، مشروح مصاحبه ها به طور کامل بر روی کاغذ پیاده شد. مصاحبه ها در محیط 
آرام و در زمان و مکان مناسب که شرکت کنندگان تعیین می کردند، صورت پذیرفت. در حین مصاحبه براساس 
پاسخ مشارکت کنندگان، سواالت باز و ژرف کاو و پیگیر بیشتری نیز برای روشن شدن جزییات مربوط به پاسخ آنها 

مطرح شد. همه ی مالحظات اخالقی الزم برای اجرای یک پژوهش کیفی نیز رعایت گردید. 
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در این پژوهش سعی شد شرکت کنندگان از مطلعین کلیدی و از کسانی انتخاب گردند که به نوعی در سمت هایی 
مشغول به کار هستند که در مباحث مربوط به تأمین و تخصیص مالی در دانشگاه ها اشراف کامل داشته و یا به 
نوعی در هیئت امناهای دانشگاه ها دست اندرکار در این امور می باشند، تا با اخذ نظرات آن ها از طرفی به  شیوه های 

جاری در تأمین منابع مالی در دانشگاه ها و 
چالش های آن پی ببریم و از طرفی دیگر بتوانیم نظر ایشان را در مورد روش های نوینی که قابلیت اجرایی نیز 
داشته باشد، جویا شویم. از آن جا که مجموعه ی سؤاالت مورد نیاز در مصاحبه مذکور، نیازمند پاسخ های مشخص و 
خاص در زمینه ی نحوه ی بودجه بندی در بخش آموزش عالی بود، مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته طراحی شد. 
بررسی فرآیند بودجه بندی شامل منابع درآمدی دانشگاه ها، روش های پیش بینی هزینه، فرآیند خرج و هم چنین 
مطالعه ی قوانین ناظر بر بودجه بندی دانشگاه ها و چگونگی تأثیر آن بر عملکرد دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. 
اساتید  آموزش پزشکی،  و  بهداشت، درمان  وزارت  بودجه کشور،  و  برنامه  از سازمان  به مسئولینی  روند  این  در 
برجسته کشوری که سمت معاون آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی بوده و در هیئت امنای دانشگاه ها نیز عضو 
به عنوان سیاست گذاران بخش  می باشند و هم چنین اساتیدی که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
آموزش عالی در کمیسیون آموزش عالی مجلس عضویت دارند، مراجعه گردید. در تحقیق حاضر با 10 نفر از اساتید 
و صاحب-نظران با میانگین سنی60 سال مصاحبه شد. این افراد همگی در مناصب کلیدی مدیریتی بوده و در مورد 
چالش های موجود در تأمین منابع مالی در دانشگاه ها دارای نظرات ارزشمندی بودند. انتخاب هدفمند این افراد که 
تجربه طوالنی در مناصب مدیریتی کالن کشور دارند برای غنی تر شدن داده های جمع آوری  شده بسیار مناسب بود. 
محیط مصاحبه این مطالعه نیز به انتخاب شرکت کنندگان، در دانشگاه ها و یا در محل کار آنان بود. پس از توضیح 
اهداف و روش کار مصاحبه های ساختاریافته با سواالت بسته شروع شد. مصاحبه با موضوعات ساده و کلی تر 
شروع شد و به سمت سواالت خاص پیش رفت. مدت هر مصاحبه از 30 تا 90 دقیقه طول می کشید و مصاحبه با 
هر شرکت کننده در یک جلسه به اتمام رسید. مصاحبه ها با اخذ وقت قبلی و در محیط دانشگاه و گروه آموزشی و 
یا محیط کار ایشان در فضایی آرام و مناسب و عمدتًا پس از ساعات اداری رسمی انجام شد. مصاحبه-های ضبط 
شده در اولین فرصت پس از اتمام مصاحبه بر روی کاغذ پیاده شد و در انتهای هر مصاحبه، داده ها با استفاده از 

نرم افزار ATLAS T آنالیز شد.

یافته های این مطالعه در چهار تم اصلی طبقه بندی شد: 
1. عوامل موثر بر مطالبه اجتماعی آموزش عالی، صرفًا متکی به منابع دولتی 

2. شیوه های جلب مشارکت خانواده ها در تأمین بخشی از منابع مالی آموزش عالی
3. عوامل ترغیب کننده بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی
4. مداخالت موثر برای تأمین سیستم مالی پایدار و ایمن برای آموزش عالی 

در ادامه فصل دوم همه ی طبقات و زیر طبقات استخراج شده به تفصیل بیان شده است و پس از توضیح هر یک 
از آن ها نقشه مفهومی نیز ترسیم شده است. 

در انتهای فصل دوم با استناد به مطالعات اول، دوم و سوم به یک جمع بندی با محوریت نقش سرمایه مالی در بهبود 
کارکردهای آکادمیک و اثر بر پویایی و اعتالی جامعه رسیدیم. گفتیم که برای تعریف کارکردهای آکادمیک، می توان 
این کارکردها به طور خاص شامل آموزش و پژوهش و هم چنین  ارائه کرد.  از فعالیت های دانشگاهی  توصیفی 
فعالیت هایی است که با حمایت دانشگاه انجام می شود و می توان از آنها با عنوان فعالیت های خدماتی و یا 
رفاهی نام برد. استفاده از کارکردهای آموزشی در دانشگاه است که اختصاصًا منجر به کسب تحصیالت دانشگاهی 
در افراد جامعه شده و این تحصیالت از مسیرهای مختلف می تواند بازگشت سرمایه فردی و  اجتماعی را رقم 
 زند. در انتها به منظور تثبیت یافته های حاصل از این مطالعات نتایج را با ترسیم یک الگو خالصه سازی نموده ایم.
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در فصل چهارم تالش کرده ایم، ضمن توجه به مفهوم مبسوط »عدالت آموزشی« که در فصل اول تبیین شد، و با 
روبرو قرار دادن الگوهای جامع در تامین و تخصیص مالی و همچنین سرلوحه قرار دادن نظرات صاحبنظران در 
آموزش عالی ایران که به نوعی بیانگر دغدغه های ایشان برای تامین منابع مالی درآموزش عالی ایران است، به 

یک جمع بندی نهایی برسیم.

خالصه مطالعه چهارم
الگوی عملیاتی  قبلی،  از سه مطالعه ی  به دست آمده ی حاصل  نتایج  از  بهره گیری  با  این رساله،  پایانی  در فصل 
برای تأمین و تخصیص مالی در نظام آموزش عالی ترسیم شده است. بدیهی است دانشگاه های علوم پزشکی نیز 
به عنوان بخشی از آموزش عالی در ایران می توانند به منظور رسیدن به اهداف کالن خود از این مدل برای دستیابی 

به منابع پایدار مالی بهره مند گردند. 
نیازها و  با همه ی پیش  از »عدالت آموزشی«  با در نظر گرفتن مدل ترسیم شده ای  این مدل عملیاتی شده که 
نتایج حاصله )در فصل اول این رساله( به منظور تحقق اهداف اجتماعی طراحی شده است، با دادن دیدگاهی کالن 
به تأمین و تخصیص مالی، جهت دهنده استراتژی های مورد نیاز برای جذب منابع بیشتر مالی غیر دولتی برای 
دانشگاه ها است. نکات مستتر در این مدل شیوه های پرداخت نامحسوس از افراد پردرآمد به کم درآمد را در فرآیند 

تامین و تخصیص منابع آموزش به تصویر می کشد. هم چنین این مدل 
می تواند الهام بخش رویکردهای مدیریتی در جذب و نگهداشت منابع مالی برای دانشگاه ها باشد تا از این منظر نه 
تنها آموزش عالی بتواند از بودجه های غیر  دولتی و دولتی بیشتری برای رسیدن به مقاصد آموزشی خود بهره مند 

گردد، بلکه دغدغه ی کاهش و کمبود منابع و ذخایر مالی خود را کاهش دهد.
سوال اصلی این پژوهش به صورت »الگوی عملیاتی برای تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی )سالمت( در 

ایران چیست؟« تدوین شد و با هدف طراحی این الگو اهداف اختصاصی زیر تنظیم گردید:
• تبیین شیوه های عملیاتی تأمین و تخصیص مالی در موسسات آموزشی دنیا

• اشاره ای مختصر بر روش های تأمین و تخصیص مالی در بخش درمان
• ارائه مدل عملیاتی در تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی )سالمت( در ایران

در این مرحله از مطالعه، مرور گسترده متون و مستندات برای دستیابی به جدیدترین اطالعات در راستای  اهداف 
این مطالعه انجام شد. این متون به صورتی هدفمند در مورد نحوه عملیاتی سازی هر یک از الگوها و روش ها در 
موسسات آموزشی دنیا انتخاب شده اند. هم چنین نیم نگاهی بر برخی از روش های تأمین و تخصیص مالی در 
بخش سالمت انداخته ایم چرا که اتکاء بخش سالمت به منابع مالی غیر دولتی به صورت ملموس تری نمود یافته 
است که می تواند برای بخش آموزش عالی نیز به صورت راهنما عمل نماید. در نهایت شیوه ی عملیاتی سازی تأمین 
و تخصیص مالی در آموزش عالی سالمت در ایران ارائه شد. برای جستجوی متون بر سوال پژوهش تمرکز نمودیم 
و در جستجوی متون از دو منبع اطالعات یعنی جستجوی نظام مند کتابخانه های پایگاه های داده و وب سایت های 

مرتبط از جمله وب سایت های دانشگاه های مختلف دنیا استفاده شد.
در این بخش از پایان نامه، ابتدا تجربیات موسسات مختلف در رابطه با عملیاتی سازی الگوهای تأمین مالی در 
انجام گرفت. سپس  نیز مرور  استفاده در بخش درمان  بر مفاهیم مورد  بررسی گردید،  عالی  آموزش  موسسات 
فهرست اولیه از سواالتی که این روش تأمین و تخصیص مالی باید بتواند پاسخ گوی آن باشد استخراج گردید. 
در مرحله بعد با اتکاء به نتایج به دست آمده از مطالعات اول، دوم، سوم و مطالعات این بخش، و در نظر گرفتن 
شرایط حاکم بر آموزش عالی کشور، ضمن پاسخ گویی و چاره اندیشی در مورد سواالت مطرح شده، فرآیند گام به 

گام عملیاتی سازی هر یک از مراحل الگوی تأمین و تخصیص مالی در ایران توصیه گردیده است.
همان گونه که گفتیم به منظور بررسی تجربه عملیاتی از مدل ها و روش های تأمین و تخصیص مالی که در دانشگاه ها 
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و موسسات آموزش عالی در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد سیستم های مالی بسیاری از کشور ها مورد 
مطالعه قرار گرفت. اما در نهایت الگوهایی انتخاب و معرفی گردیده است که به صورتی تاثیرگذارتر و معتبرتر از 
را  انبوه دانشجویان منطقه خود برای ورود به آموزش عالی  سایر مدل ها توانسته باشد پاسخ گویی به تقاضای 
توزیع  برای محاسبه ی  اقتصادی  یا ضریب جینی که شاخصی  روند شاخص  این  در  باشد.  داده  قرار  مورد توجه 
ثروت در میان مردم است، مورد توجه قرار گرفت. باال بودن این ضریب در یک کشور معموالً به عنوان شاخصی 
از باال بودن اختالف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می شود. کاربرد مقدار ضریب جینی 
کشورها در این جا به عنوان معیار سنجش نابرابری در استفاده ی آحاد مردم از منابع مالی برای ورود به آموزش 
عالی است. لذا با بررسی این شاخص در کشورهای جهان تالش شد کشورهایی که دارای بهترین شاخص در توزیع 
درآمدها می باشند انتخاب و معرفی گردند. هم چنین به منظور گسترده نمودن جغرافیایی مطالعه، تالش شد این 
کشورها از قاره های مختلف انتخاب گردند. از این طریق در شکل گیری مدل اولیه در ذهن، می توان تفاوت های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...  کشورها را نیز مدنظر داشت. بر این اساس مطابق جدول منتشر شده توسط 
بانک جهانی در سال 2015 کشورها انتخاب گردیدند. در ادامه ی فصل چهارم شرح مختصری از هر یک روش های 
تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی را بیان نموده ایم و در انتهای هر توصیف، مزایا و معایب بیان شده توسط 
نویسندگان مختلف بر هر یک از مدل ها آورده شده است. در نهایت نظر نقادانه محققان در مورد هر یک از الگوها 
نیز بیان شده است که این نظرهای نقادانه با تکاملی تکوینی در تدوین مدل اولیه از تأمین و تخصیص مالی در 

آموزش عالی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
همان طور که پیشتر نیز گفته شد از آن جا که در بخش بهداشت و درمان نیز تالش هایی به منظور تأمین منابع مالی 
و تخصیص آنها برای هزینه های باالی بیمارستان ها و هم چنین یافتن منابع مالی جدید و استفاده موثر از منابع 
موجود صورت گرفته است، با مروری اجمالی آنها را نیز مد نظر قرار داده ایم. در همین فصل با استناد به متون علمی 
به توصیف هر یک از اشکال سازمانی و این که با انجام اصالحاتی چگونه این اشکال با یکدیگر تناسب می یابند، 
پرداخته ایم. نتایج این بررسی اجمالی توانسته است به-عنوان مبنای پیشنهاد اصالحاتی در نظام آموزش عالی 

سالمت برای اجرای مدل نهایی قرار گیرد.

با جمع بندی همه ی مطالعات فوق، برای تدوین گام به گام مدل نهایی سواالتی به شرح زیر در ذهن شکل گرفت 
و پاسخ گویی به هر یک از آن ها بخشی از مدل را به تصویر کشیده است:

1- در بازنگری نظام تأمین و تخصیص مالی آموزش عالی )سالمت( کشور چه اهدافی را دنبال می کنیم؟
2- قوانین تدوین شده در بخش آموزش و به خصوص آموزش عالی در اسناد باالدستی نظام، ما را به چه مسیری 

هدایت می کند؟ 
3- خصوصی سازی در آموزش عالی به چه معنا و دارای چه مراتبی است؟

4- آیا در دانشگاه های با مالکیت دولتی می توان زمینه های مشارکت در هزینه های مالی را ایجاد نمود؟
5- بودجه متمرکز )کمک مالی دولت به دانشگاه ها( در چه مواردی مصرف می گردد؟

6- چه کسانی در تأمین هزینه های تحصیالت دانشگاهی سهیم می شوند؟ شرط سهیم شدن چیست؟
7- میزان شهریه چگونه تعیین می شود و چه متغیرهایی در تعیین آن دخیل هستند؟ مرجع تعیین کننده شهریه 

کجاست؟ 
8- ترکیب روش ها در پرداخت کمک هزینه های تحصیلی به دانشجویان چگونه است؟

9- بازپرداخت وام ها در کجا ذخیره می گردد و ریسک عدم بازپرداخت وام ها چگونه تعدیل می گردد؟ 
با پاسخ گویی به همه ی سواالت فوق و در نتیجه گیری نهایی مدل تأمین و تخصیص مالی در موسسات آموزش 

عالی سالمت در ایران را در سه بخش کلی درآمدزایی، انباشت و صرف هزینه ها را تعریف و تبیین نموده ایم.
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نتیجه گیری نهایی
در خاتمه به این نکته اشاره نمودیم  که همان طور که برای آگاهی از وضعیت بهداشتی و درمانی کشور و به منظور 
تصمیم گیری در جهت تخصیص بهینه منابع محدود مالی به نیازهای اساسی در این بخش اطالعات مورد نیاز از 
طریق حساب ملی سالمت  تدوین شده است، پیشنهاد می گردد که نسبت به تدوین »حساب ملی آموزش عالی 
سالمت » نیز اقدام گردد. بدیهی است که این اطالعات می تواند در جهت تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع 

مالی مورد نیاز در بخش آموزش عالی سالمت مورد استفاده قرار گیرد.

احساس  فرایندها  از  برخی  پایش  و  دقیق  برنامه ریزی  لزوم  نمودن مدل طراحی شده،  پیاده  به منظور  هم چنین 
می گردد. از جمله به موارد زیر اشاره نمودیم: 

1- لزوم هماهنگی سه قوا در تصویب و اجرای قوانین تاثیرگذار بر برنامه ریزی های آموزش عالی
2- پایش مداوم وضعیت اقتصادی جامعه و بررسی نمودارهای رشد یا افول اقتصادی در زمان های مختلف

3- بازتنظیم مداوم برچسب های قیمت خدمات آموزشی مختلف براساس مولفه های گوناگون آموزشی
4- بررسی شیوه های نوین تامین و تخصیص مالی در جهان و معرفی آن به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

و به  تبع آن طراحی مدل های گرنت ها و وام های آموزشی
5- رصد مداوم بازپرداخت وام های قبلی و نظارت دقیق بر اندوخته ی »صندوق ذخیره آموزش سالمت«

 6- برنامه های توانمندسازی دانشگاه ها برای آشنایی مدیران با شیوه های تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی
7- معرفی برنامه های نوآورانه برای جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری در آموزش عالی

8- پایش مداوم شاخص های آماری هر یک از مولفه های عدالت آموزشی  
9- گزارش دهی عملکردی و مالی دانشگاه ها و شفاف سازی فرایندهای مالی برای آحاد جامعه )خانواده ها(

10-  اتخاذ سیاست های تشویقی مالی و غیر مالی شفاف و به هنگام در بخش های مختلف آموزش عالی 
11- تشکیل اتاق فکر مستقر در وزارت بهداشت به منظور جمع آوری گزارش های الزم و عملکرد فعال  

با اتکاء به منابع علمی دریافتیم که ویژگی های مدل رفتاری تصمیم گیری دانشجو برای ورود به آموزش عالی، به نوع 
سرمایه گذاری در آموزش عالی برمی گردد. دانشجویان، سلسله ای از تصمیمات را برای رفتن به یک دانشکده اتخاذ 
می کنند.  آنان تصمیم می گیرند که آیا در دانشکده حضور یابند یا خیر )تصمیم به دسترسی(؟، در کدام دانشکده 
حضور یابند )تصمیم انتخاب دانشکده(؟، و این که آیا هر ترم تحصیلی ثبت نام انجام دهند یا خیر )تصمیم بر 
را به عنوان نتیجه تصمیم گیری دانشجو در سرمایه گذاری  انتخاب ها  مقاومت(؟ تئوری های سرمایه انسانی این 
آموزشی مد نظر قرار می دهد. مدل عملیاتی ارائه شده عالوه بر آن که توانسته است شیوه ارتباطات درونی هر یک 
از مولفه های الزم در تأمین و تخصیص مالی در آموزش عالی را به تصویر بکشد، به-خوبی می تواند این پیام را 
منتقل نماید که درصورتی که نظام مالی مدیریت شده ای بر آموزش عالی حکم فرما گردد می توان بر مدل رفتاری 

تصمیم گیری افراد برای حضور در آموزش عالی نیز به صورت موثرتری تاثیرگذار بود.
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صاحب امتیاز و ناشر آن مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارگان انجمن 
آموزش پزشکی ایران می باشد. این مجله ی علمی پژوهشی به صورت مداوم )Continuous( و تحت داوری همتایان 
پزشکی  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  توسط  و  ایران  پزشکی  آموزش  علمی  انجمن  ارگان  به عنوان  که  است 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت الکترونیک منتشر می گردد. این نشریه بین رشته ای، عرصه ای برای تبادل 
آخرین یافته های علمی در مورد جنبه های گوناگون آموزش علوم پزشکی است. مجله به زبان فارسی، و خالصه 
مقاالت آن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نمایه می شود. متن کامل مقاالت به صورت رایگان در پایگاه اینترنتی 
پژوهشگران  دانش  ارتقای سطح  با هدف  این مجله  دارد.  قرار  در دسترس عموم   )http://www.ijme.ir( مجله 
در حیطه آموزش پزشکی و برقراری ارتباط سازنده بین محققین این حوزه، از طریق انتشار دستاوردهای علمی 
ایشان، به صورت الکترونیک ارائه می گردد. این مجله عضو ) Committee of Publication Ethics )COPE است و 

در پایگاه های زیر نمایه می شود: 
• EBSCO-CINAHL 
• Index Copernicus 
• EMRO Index Medicus
• Islamic World Science Citation Center )ISC(
• Educational Research Abstracts )ERA( 
• Scientific Information Database )SID( 
• Magiran
• Iranmedex

هم چنین پایگاه و مقاالت مجله توسط موتورهای جستجوگر Yahoo site explorer, Google scholar قابل بازیابی 
است. انتشار مقاله پژوهشی اصیل )Original research article(،  مقاله مروری )Review article(، مقاالت کوتاه 

)Short article( و نامه به سردبیر )Letter to Editor( در حوزه عملکرد این مجله می باشد.
مجله، مقاالتی که در حیطه های زیر باشد را مورد بررسی قرار می دهد:

معرفی کوتاه مجالت ایرانی
در حوزه آموزش پزشکی

مجله  ایرانی آموزش در علوم پزشکی
Iranian Journal of Medical Education
ijme@edc.mui.ac.ir :آدرس الکترونیکی
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• آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه
• شیوه های آموزش مناسب در علوم پزشکی

• آموزش مداوم در علوم پزشکی
• ارزشیابی برنامه های آموزشی

• مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش پزشکی
• روش های مناسب آزمون و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی

• برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی
• مدیریت آموزش در علوم پزشکی

• تکنولوژی آموزش در علوم پزشکی

فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی گیالن پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، با هدف 
ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته های آموزش در علوم پزشکی و به منظور تبادل افکار و اندیشه ها در راستای 
نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی به نشر مقاالت، تحقیقات علمی کاربردی، افکار و اندیشه های صاحب نظران 
 )Original Research Article( آموزش در علوم پزشکی مبادرت می نماید. در این فصلنامه مقاالت پژوهشی اصیل

و مروری )Review Article( و نامه به سر دبیر )Short Article( در حیطه های زیر بررسی می شود:
• آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه

• برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی
• شیوه های آموزش مناسب در علوم پزشکی

• آموزش مداوم در علوم پزشکی
• مدیریت آموزش در علوم پزشکی

• تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
• ارزشیابی برنامه های آموزشی

• روش های مناسب آزمون و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی
• مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش علوم پزشکی

مجله ایرانی پژوهش در آموزش علوم پزشکی
 Research in Medical Education
http://rme.gums.ac.ir :آدرس الکترونیکی
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این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود:
• Directory of Research Journals Indexing )DRJI(
• Islamic World Science Citation Center )ISC(
• Scientific Information Database )SID(
• Google Scholar
• Iran Medex 
• Ulrichsweb
• Magiran

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد
http://jmed.ssu.ac.ir :آدرس الکترونیکی

فصلنامه علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد می باشد که با همکاری 
انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران منتشر می گردد. این نشریه در برگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی 
قرار  بررسی  را مورد  زیر  و کاربردی در حیطه آموزش علوم پزشکی می باشد. مجله مقاالت رسیده در حیطه های 

می دهد:
• آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه

• شیوه های مناسب آموزش در علوم پزشکی
• آموزش مداوم در علوم پزشکی

• ارزشیابی برنامه های آموزشی
• مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش پزشکی در جهان

• روش های مناسب آزمون و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی
• برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی
• مدیریت آموزش در علوم پزشکی

• تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
سیاست های دسترسی آزاد به مجله

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد هزینه ای بابت چاپ مقاالت دریافت نمی کند و بارگذاری و 
دسترسی به کلیه مقاالت رایگان می باشد، اجازه می دهد کلیه مقاالت به صورت رایگان جستجو شوند و برای مقاصد 
قانونی به کار برده شوند، اجازه می دهد همه افراد برای مقاصد قانونی و حتی تجاری از محتویات مجله بهره ببرند، 
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سیاست ذخیره مقاالت در پایگاه داده ای داخل کشور دارد، به نویسندگان اجازه حفظ حقوق مولف را به صورت 
نامحدود می دهد و اجازه حفظ حقوق نشر مقاالت منتشره را در قالب و فرمت مجله به صورت فایل PDF می دهد.

مقاالت این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود:
• Ebsco   • www.doaj.org
• www.SID.ir   • www.isc.gov.ir
• Google Scholar  • www.Iranmedex.com • www.magiran.com

هدف از انتشار مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی، ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی و اطالع رسانی از طریق 
انتشار پژوهش های انجام شده در کلیه موضوعات مرتبط با آموزش پزشکی می باشد. این موضوعات می تواند 
در  برنامه ریزی  این دوره ها،  ارزیابی میزان موفقیت  آموزشی،  نوین تدریس، طراحی دوره های  شامل روش های 

زمینه آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه، 
برنامه ریزی، مدیریت و ارزشیابی آموزش باشد اما مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی از هر گونه موضوع 
مرتبط که موجب برقراری ارتباط بین اساتید علوم پزشکی و متخصصین آموزش پزشکی گردد، استقبال می نماید. 
مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی از انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمان می باشد 
و با حمایت مالی این مرکز منتشر می شود در حال حاضر انتشار این مجله به روز و به صورت دو ماهنامه می باشد. 

انتشار مجله کامالً به صورت آنالین می باشد.
این مجله  نمایه در سایت های زیر می باشد:

• Magiran   • Iranmedex  • SID    • ISC
• GoogleScholar  • IMEMR  • Index Copernicus  • EBSCO 

نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی
Strides in Development of Medical Education 
http://www.sdmej.ir :آدرس الکترونیکی

تهیه کننده
مهدی قصابی چورسی )دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
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