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لزوم ارزیابی دستاوردهای توسعه آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران؛ آسیب
شناسی نظام برنامهریزی و اتخاذ راهبردهای کالن آینده مبتنی بر آیندهپژوهی

شیما طباطبایی ، 1ناصر سیم فروش ،سید امیر محسن ضیایی

چکیده:
در این تحقیق کاربردی ملی ،وضعیت موجود و دستاوردهای توسعۀ آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در جمهوری اسالمی
ایران در دهههای گذشته ارزیابی شد .سپس به بررسی اهمیت این شواهد در برنامهریزیهای آینده و اتخاذ راهبردهای کالن
توسعۀ هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی مبتنی بر الگوهای آیندهپژوهی پرداخته شد .در طول دهههای گذشته
تعداد دانشگاههای علوم پزشکی و تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی چند برابر شده است .آموزش پزشکی در
طول سه دهه گذشته روند رشد صعودی داشته است و هر ساله هم رشتههای تخصصی و فوق تخصصی متنوعتر شده و هم
دستیارن پذیرش شده افزایش داشتهاند .هم اکنون در برنامههای آموزشی رشتهی علوم پزشکی  82رشته تخصصی بالینی82 ،
رشته فوق تخصصی 05 ،رشته فلوشیپ و  885رشته تحصیالت تکمیلی و در مجموع بالغ بر  335برنامه آموزشی وجود دارد .رشد
علمی کشور و تعداد مقاالت چاپ شده در بخش پزشکی و گسترش درمانهای تخصصی وفوق تخصصی در سه دهه گذشته چشم
گیر بوده است .همچنین مطابق با آخرین پیشرفتهای علمی دنیا کریکولومها به روزرسانی شده اند .نظام آموزش پزشکی پاسخگو
به نیازها یکی از راهبردهای اساسی وزارت بهداشت در حوزه آموزشی با هدف تحول در نظام آموزش پزشکی است.
آیندهپژوهی در زمینۀ توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی گامی موثرردر توسعه عدالت آموزشی و توسعه
عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی و بومی سازی آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی است.
واژه های کلیدی  :آموزش پزشکی ،آموزش تخصصی ،آموزش فوق تخصصی ،برنامهریزی ،توسعۀ هدفمند ،وضعیت موجود ،آینده
پِژوهی.
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دکترای تخصصی آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران .ایران (نویسنده مسئول)shtabatabai@yahoo.com:
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-1مقدمه :
آموزش به عنوان موثر ترین ابزار راهبردی به منظور مقابله با چالش های توسعه در سطح بین المللی مورد توافق عمومی است.
نظام آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان عمده آموزش و از جمله عوامل موثر در به کارگیری منابع به ویژه منابع انسانی به
منظور مقابله خردمندانه و آگاهانه با چالش های مطرح دنیای امروز بوده و نقش حیاتی در تحقق سیاستهای توسعه پایدار ایفا می
کند.
آموزش علوم پزشکی به سبب نیاز به عرصه های متنوع یادگیری درگستره وسیع شکل گیری مسایل مرتبط با سالمت و بیماری
مردم  ،نسبت به سایر آموزش ها از ویژگی خاصی برخوردار است و تربیت هزاران نیروی متخصص در سطوح مختلف علوم
پزشکی در قرن بیستم  ،موفقیت عمده ای به شمار می رود.
هر چند ضرورت گسترش آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصص بالینی پزشکی بر اساس آرمان ها و اهداف همواره مورد توجه
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی بوده است و سبب بهبود مراقبتهای سالمت جامعه می گردد  ،لیکن توسعه برنامه های
تخصصی  ،فوق تخصصی پزشکی باید بر اساس ارزیابی وضعیت موجود و آسیب شناسی گذشته به منظور اتخاذ راهبردهای کالن
با رویکرد آینده پژوهی و هدفمند باشد.
به طور کلی هدف از آینده پژوهی در زمینه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی عبارت از برنامه ریزی برای
گسترش و سازماندهی مجدد مراکز آموزش پزشکی بر اساس اسناد باالدستی ( از جمله آرمانهای نظام و سند چشم انداز و نقشه
جامع سالمت کشور) و توسعه جغرافیایی آموزش سالمت کشور با توجه به مزیت های نسبی رشته های تخصصی و فوق تخصصی
و نیاز کشور به تربیت نیروی متخصص بالینی پزشکی ماهر و متعهد  ،می باشد .
اتخاذ راهبردهای کالن برای توسعه آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ،مستلزم شناخت دقیق و علمی وضعیت موجود
توسعه رشد کمی آموزش تخصصی و فوق تخصصی  ،شناسایی مزیت نسبی و برآورد نیازهای خرد و کالن کشور به نیروی متخصص
در حوزه های مختلف است.

-8روش بررسی:
این مطالعه کاربردی در سال  1338-1331انجام شد است  .در این مطالعه جامع به بررسی پیشرفتهای آموزش پزشکی تخصصی و
وفوق تخصصی کشور در جمهوری اسالمی ایران پرداخته می شود .جهت گرد آوری داده های ومستند سازی توسعه کمی
آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در  30سال گذشته  ،جمع آوری اسناد دقیق و شواهد موجود ودست اول  ،در  3مرحله
صورت پذیرفت .مرحله نخست؛ با مراجعه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی  ،به عنوان متولی آموزش تخصصی وفوق
تخصصی بالینی پزشکی در کشور  ،انجام شد .مرحله دوم با مراجعه به سازمان نظام پزشکی ( جهت کسب اطالعات مربوط به
متخصصان و فوق متخصصان کشور)؛ و سومین مرحله نیز مکاتبه مستقیم با مراکز آموزشی مجری دوره های تکمیلی تخصصی (
جهت تعیین فارغ التحصیالن دوره های مذکور) و مقایسه با آمار دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ازپذیرش دوره های
فلوشیپ انجام ش د  .بدین ترتیب با استفاده ازمنابع اطالعاتی متعدد و مقایسه اطالعات دقیق  ،محققین به مرور جامع و دقیق روند
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رشد کمی رشته های تخصصی و فوق تخصصی در کشور پرداختند .دستاوردهای کیفی آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی
با مطالعه مروری و جامع گزارشهای وزرات بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی بررسی شد.

 -3دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی و وفوق تخصصی کشور در جمهوری اسالمی ایران
ادغام عرصه درمان و آموزش پزشکی
سال  1331با ادغام دانشگاه های علوم پزشکی با وزارت بهداری تشکیالت جدیدی به نام وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکی تاسیس گردید .اهداف اصلی این ادغام و ایجاد مدیریت واحد در امور بهداشت و درمان و اموزش پزشکی در جهت
استفاده از تمامی امکانات وزارت بهداری جهت گسترش امر آموزش پزشکی و ارتقائ سطح علمی موسسات آموزشی بود.

این ادغام در پاسخ به دو نیاز مهم یعنی ابتد ا پاسخ به نیاز سالمت جامعه و دوم حرکت علمی به عنوان سنگ بنای توسعه کشور
صورت پذیرفت )2( .از آن پس پیشرفت های شایانی در آموزش پزشکی سطوح تخصصی و فوق تخصصی صورت پذیرفته است

رشد تعداد دانشگاه ها و دوره های آموزش دستیار تخصصی و فوق تخصصی بالینی کشور
افزایش تعداد دانشگاه های علوم پزشکی به منظور آموزش پزشکان در دوره های آموزش تخصصی و فوق تخصصی در دهه35
آغاز شد .تعداد دانشگاه های علوم پزشکی از 13دانشگاه در سال  1302به 1و  05دانشگاه در سال  1335رسید.
هم اکنون در برنامههای آموزشی رشتهای علوم پزشکی  82رشته تخصصی بالینی 82 ،رشته فوق تخصصی 05 ،رشته فلوشیپ و  885رشته
تحصیالت تکمیلی و در مجموع بالغ بر  335برنامه آموزشی وجود دارد.

تدوین برنامه های آموزشی تخصصی و فوق تخصص
در حال حاضر در تمام گروه های آموزشی تخصصی  ،فوق تخصصی و دوره های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) کریکولوم و برنامه
درسی توسط کمسیون های تدوین و برنامه ریزی آموزشی تدوین شده است که به تصویب شورای آموزش پزشکی و تخصصی
وزارت بهداشت رسیده اند.
روند رشد تعداد پذیرفته شدگان در آزمون های پذیرش دستیاری تخصصی بالینی کشور
تعداد پذیرش ساالنه دوره های تخصصی از  155نفر در سال  1302به به بیش از  8555نفر در سال  1338رسید.

روند رشد تعداد پذیرفته شدگان در آزمون های پذیرش دستیاری فوق تخصصی بالینی کشور
تعداد پذیرش ساالنه دوره های فوق تخصص در طول سه دهه گذشته روند رشد صعودی داشته است و به بیش از  805نفر
رسیده است
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گسترش درمانهای تخصصی و فوق تخصصی
با توسعه  82رشته تخصصی و ایجاد  81رشته فوق تخصصی  ,هم در بعد کمی و هم کیفی گام های ارزنده ای به طرف خودکفایی
کامل در رشته های مختلف پزشکی برداشته شد  ،به طوری که کشور از اعزام بیمار به خارج از کشور بی نیاز شده است  ،بلکه حتی
این امکان وجود دارد که پزشکان ما برای ارایه خدمات به سایر کشورها اعزام شوند .امروزه پیچیده ترین کارهای تشخیصی ،
درمانی و جراحی و از جمله انواع مختلف جراحی پیوند اعضائ با نتایج رضایت بخش در کشور انجام می شود.
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جدول  -1دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی و وفوق تخصصی کشور در جمهوری اسالمی ایران

ادغام عرصه درمان و آموزش پزشکی :

رشد تعداد دانشگاه ها
رشد دوره های آموزش دستیار تخصصی و فوق تخصصی بالینی کشور
تدوین برنامه های آموزشی تخصصی و فوق تخصص
رشد تعداد پذیرفته شدگان سالیانه در آزمون های پذیرش دستیاری تخصصی بالینی کشور
رشد تعداد پزشکان و نیروی انسانی متخصص بالینی کشور
رشد تعداد پذیرفته شدگان در آزمون های پذیرش دستیاری فوق تخصصی بالینی کشور
رشد تعداد پزشکان و نیروی انسانی فوق تخصص بالینی کشور
توسعه ارائه خدمات تخصصی وفوق تخصصی
گسترش درمانهای تخصصی و فوق تخصصی
ارتقای کیفیت آموزش پزشکی
رشد تعداد اعضائ هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
رشد مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
رشد علمی کشور در بخش پزشکی بالینی

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

 -4بحث
هر چند ضرورت گسترش آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصص بالینی پزشکی بر اساس آرمان ها و اهداف همواره مورد توجه
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی بوده است  ،لیکن افزایش مداوم ظرفیت آموزش پزشکی کشور در  30سال گذشته و
نیاز کشور به تربیت نیروی متخصص وفوق تخصص برای برآورده سازی نیازهای سالمت جامعه و دستیابی به اهداف واالی چشم
انداز  ، 1151ضرورت توجه بیشتر به توسعه هدفمند مبتنی بر نیازهای جامعه را نشان می دهد.
همجنین با توجه به تغییر سیمای بیماریها در کشور و در مناطق مختلف جغرافیایی و همچنین تغییر الگوی بیماری های
عفونی به بیماری های غیرواگیر  ،الزم است برای پاسخگویی نظام سالمت به نیازهای جامعه در آینده نزدیک تمامی واحدهای
درسی بازنگری گردند و لذا یکی از اجزای ارتقای آموزش پزشکی تغییر محتوای درسی در دانشگاهها خواهد بود .عالوه بر روز آمد
نمودن کریکولوم ها ی پزشکی و کارآمدسازی برنامه ها تخصصی و فوق تخصص ؛ برخی رشته مقاطع جدید نیز باید ایجاد شوند.
الزم است همزمان با محدود نمودن توسعه کمی برخی رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی  ،برخی رشتههای جدید
توسعه پیدا کنند به همین دلیل باید با آینده نگاری ؛ نقشه ای برای رشتههای مورد نیاز طراحی گردد .در حال حاضر برای
ارتقای کیفیت آموزش پزشکی سند راهبردی توسعه جغرافیایی آموزش سالمت کشور تدوین شده است و در این سند راهبردی
توسعه رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز تا سال  1151مشخص شده است  .در این سند ماموریت دانشگاه های علوم پزشکی ،حد
توسعه مراکز آموزش سالمت و سطح بندی آموزش پزشکی تعیین و کشور به قطب های نظام سالمت تقسیم بندی شده است.و
مشخص می شود که در کجا و براساس چه اصلی باید مرکز آموزش سالمت تاسیس شود .بر اساس این برنامه راهبردی توسعه
کمی آموزش پزشکی با آهنگ کند و همچنین هدفمند و با فراهم شدن زیرساخت ها و منابع اتفاق خواهد افتاد .ارتقای کیفی
آموزش پزشکی هدف اصلی سند آمایش سرزمین است  ،زیرا هرچه آموزش پزشکی به خصوص در بخش های تخصصی و فوق
تخصصی قوی تر و نیروی های ارائه کننده خدمت توانمند تر و کارآمد باشند ارتقا یابد ،هزینه های سالمت کاهش خواهد یافت.
اجرای منسجم و مطلوب آینده پژو.هی در زمینه آینده آموزش تخصصی و فوق تخصصی و روندهای موثر بر این آموزش و
همچنین تقاضا های دریافت خدمات تخصصی در آینده ،می تواند جایگاه متخصصین و فوق متخصصین را شفاف نماید .
بدینوسیله می توان تخمین مناسب تری را برای تعداد مورد نیاز متخصصین در هر منطقه جغرافیای در کشور را ارائه نمود .البته
برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کار دشواری است زیرا عواملی مختلفی مانند سیاستگذاریها؛ عوامل اقتصادی و اجتماعی و
میزان اعتبار ضریب دسترسی تغییر بار بیماریها -و سن جمعیت در آن دخالت دارند.
تعیین الگوی ملی ایرانی پیشرفت و توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ،نیازمند و مشارکت دادن گسترة
وسیعی از خبرگان آموزش علوم پزشکی در حوزه های تخصصی وفوق تخصصی و بررسی دقیق توانمندیها آموزشی کشور در هر
بخش است و در صورت اجرا میتواند تاثیر عمدهای در بهبود توسعه کیفی آموزش علوم پزشکی نیز داشته باشد .
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در طراحی الگوی ملی ایرانی پیشرفت و توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ،تربیت دستیاران بر اساس
روندهای کالن موثر بر تقاضای اینده برای دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی  ،با در نظر گرفتن رشد جمعیت و تغییر
بافتار جمعیت در کشور  ،توسعه اقتصادی و رشد تکنولوژی و همچنین افزایشی نوع بیماری ها در کشور و همچین در نظر داشتن
ارزشهای جامعه ایران است .
توجه به اسناد باالدستی از جمله سند چشم انداز و نقشه علمی کشور ،بازبینی کوریکولوم های آموزشی طی  0سال آینده بر
اساس قانون ،توجه به اخالق پزشکی  ،پرورش پزشک خانواده برای آینده نظام سالمت ،برآورد نیروی انسانی و مطالعه در این
خصوص ،اصالح روند کاهشی و افزایشی تربیت نیروی متخصص ،توجه به توسعه رشته های بین رشته ای ،جلوگیری از ریز کردن
بیش از حد تخصص ها که موجب اتالف منابع و خدشه در روند تربیت نیروی انسانی می شود ،توسعه ارتباطات بین المللی در
بخش آموزش پزشکی ،تجمیع بیمارستان های آموزشی در شرایطی که منابع محدود هستند ،جلوگیری از توزیع ناعادالنه نیروی
انسانی و بومی سازی آموزش پزشکی برای تربیت نیروی ماندگار در مناطق دور دست و محروم بخش دیگری از برنامه های آینده
معاونت آموزشی است.
آینده پژوهی در آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی با هدف شناخت دقیق و علمی وضعیت موجود توسعه رشد کمی
آموزش تخصصی و فوق تخصصی  ،شناسایی مزیت نسبی و برآورد نیازهای خرد و کالن کشور به نیروی متخصص وتوسعه
جغرافیایی آموزش در حوزه های مختلف سالمت به منظور ارائه الگوی ایده آل توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق
تخصصی در کشور صورت می پذیرد.

 -5نتیجه گیری
در بحث توسعه کمی پیشرفت ها ی آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی چشمگیر بوده است  ،ولی آنچه ضروری است
توجه به ارتقای کیفیت آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی است  .خوشبختانه دیگر در کشور نیاز فوری به توسعه کمی
آموزش پزشکی نداریم و فرصت پرداختن به ارتقای کیفیت آموزش پزشکی فراهم شده است.آنچه اهمیت دارد این نکته است که
توسعۀ دانشکده های علوم پزشکی باید هدفمند و بر اساس نیاز سنجی صورت پذیرد  .البته توجه به تربیت بومی دانشجویان
علوم پزشکی برای رفع کمبود متخصص در مناطق دوردست و محروم را مورد تاکید سیاستگزاران آموزش پزشکی تخصصی کشور
است .فلسفه توسعه آموزش پزشکی در وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی  ،ارتقای ارائه خدمات سالمت به جامعه است.
بنابراین هدفمند کردن توسعه در این خصوص از اهم برنامه های آینده آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی کشور خواهد
بود .ارزیابی رشد و توسعه آموزش علوم پزشکی در کشور با جمع آوری و تحلیل دستاوردهای ملی ،منطقهای اموزش پزشکی
تخصصی و فوق تخصصی  ،و آینده نگاری در خصوص جهتگیریها ،تغییر و تحوالت آینده نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
به ویژه در شهر های بزرگ را فراهم نموده است
در طراحی الگوی اسالمی ایرانی توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ,توجه به ارکان اصلی آموزش یعنی
دانشجو ،استاد ،فضای فیزیکی و امکانات و فرآیندها و همچنین توجه به ارزشهای جامعه ضروری است  .به روز شدن فرآیندها،
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