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 م هللا الرحمن الرحیمبس

بیانیه انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران در 

نظام پارادایم با  ،ری برخورد های شتاب زده و سطحی نگنف

 سالمتمات ارئه خدنظام پزشکی و علوم آموزش ادغام یافته 
 

 

  العظمی خامنه ایهللا یت آحضرت   مقام معظم رهبریمحترم حضور 

 (العالی هلظمد)

  ریاست جمهوری اسالمی ایران محترمحضور  

  محترم شورای عالی انقالب فرهنگیدبیر 

  مجلس شورای اسالمی ملت شریف ایران درمحترم نمایندگان 

  فرهنگستان علوم پزشکی کشورمحترم ریاست 

  کشوردلسوزان نظام آموزش علوم پزشکی 

 همیشه در صحنه کشورسالمت خادمان فرهیختگان و  ،اساتید 

 

 ا عرض سالم و احترامب

اصالح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در »طرح موضوع متاسفانه    

وزیر محترم علوم، تحقیقات و از سوی « دسترسی به خدمات درمانی

بهداشت، درمان  آموزش پزشکی وزارتبخش  هرچه زودترفناوری بر ادغام 

بر اساس  علوم، تحقیقات و فناوری، با وزارتو آموزش پزشکی 

و ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش در رشته  توجیهاتی مانند کمبود پزشک

 و در ارائه خدمات به جامعه لزوم رعایت عدالت، های علوم پزشکی

آنقدر ، دانشگاه های ایران در ابعاد بین المللی رتبه ارتقا

بین ملی و شتابزده و بدون استناد به مطالعات و شواهد معتبر 

، حیرت و تاسف اعضای هیئت علمیمطرح گردیده است که موجبات  المللی

و  سالمت، متخصصین آموزش پزشکی، دانشجویاننظام مدیران آموزش و 

را به همراه درمان و آموزش پزشکی خدوم وزارت بهداشت  رکنانکا

 داشته است. 

نشان می دهد که در ایران معاني و شواهد علمی مطالعات بررسی    

هاي مختلف زش پزشكي و نظام سالمت از دیدگاهمختلفي از ادغام آمو

هر  کهمنتزع مي گردد و ابعاد مختلفي نیز براي آن بیان گردیده است 

شمرده منافع، موانع و مزایایي براي آن برنیز یك از منابع موجود 
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شامل مقاالتي كه بصورت كیفي و كمي انجام اند. اما مستندات موجود 

، بصورت مستند از سوي مقامات مسئولشده و اظهار نظراتي كه 

مي گردد تاكید بر  صاحبنظران و اساتید مجرب و عالي رتبه مطرح

در مستندات موجود به انسجام و هماهنگي،  شته است.منافع آن دا

دیریت، نیروي انساني، شاخص هاي بهداشتي، ساختار و عملكرد م

پاسخگویي به نیازهاي جامعه، عدالت در نظام سالمت و توزیع عادالنه 

 .بهداشتي و درماني اشاره شده است خدمات

استراتژي مراقبت  پیرو معرفیشاید خالی از لطف نباشد که بدانید؛ 

ایاده ، 1978هاي اولیه سالمتي توسط ساازمان بهداشات جهااني در ساال 

 هاد  باا درمااني –ادغام آموزش پزشکي با عرصه هاي خدمات بهداشاتي

نیازهااي جامعاه باه خادمات  نیاز تاامینآموزش پزشاکي و پاسخگویی 

جمهاوری اساالمی بهداشتي درماني در سطح بین الملل مطرح گردیاد. در 

 و ارائه انقالب فرهنگي عالي شوراي به  ادغام ایده ۱۳۶۲ سال ایران نیز در

 پرر واحرا اسرت کرهگردیاد.  تصویب از اصالحات اي پاره از پس ۱۳۶۴ سال در

باشد، بلکه بره دنبراا ایجراد  یک شبه مطرح شده که نیست ادغام موحوعي

آموزش دیده مطرح گردیرده  افراد عملکرد و پزشکي آموزش بین فزاینده شکاف

 و خردمتي الزامرات و آموزشري مؤسسرات علمي ارزش هاي بین تفاوت از است که

توان گفرت وجرود عرواملي از  جامعه نشأت مي گیرد. درواقع مي توقعات

با  قبیل پیچیدگي هاي نظام آموزشي و لزوم انطباق آموزش ارائه شده 

یر و گسرترش سرریع دانرز پزشرکي،  نیازهاي درحاا تغییر جامعه، تغی

کمبود نیروي انساني، نقرز نظرام سرالمت در پاسرخگویي بره نیازهراي 

 در عردالت بحر  و سیاسري شکي مبتني بر جامعه و شرایطجامعه، آموزش پز

ارایه خدمات منجر به جلب توجه سیاستگذاران و رهبران آموزشي به در 

 .هم تنیدگي آموزش پزشکي با نظام سالمت گردید

% 30در حال حاضر در  تجربه ادغام تنها مختص به ایران نبوده و   

هاي علمي و خدمات  دانشكده هاي پزشكي آمریكا در هم تنیدگي عرصه

پزشكي بوجود آمده است كه نمونه هایي از آن دانشگاههاي پنسیلوانیا 

، میشیگان، نیومكزیكو، مایوكلینیك، داكوتاي شمالي، كارولیناي 

هستند. در كانادا، دانشگاه مك مستر، در هلند دانشگاه  Dukeشمالي و 

د كه آموزش ماستریخت و در مصر دانشگاه كانال سوئز دانشگاههاي هستن

پزشكي را با خدمات بهداشتي و درماني به درجات مختلفي درهم ادغام 

 نموده اند.

در  1995مشاركت عرصه هاي آكادمیك پزشكي و عرصه هاي خدمات در سال    

كنفرانس منطقه مدیترانه شرقي در العین امارات متحده عربي و در 

و پاسخگویي و در نشست بارسلون مورد تبادل نظر قرار گرفت  1998سال 

در مقابل نیازهاي جامعه مورد سئولیت پذیري دانشكده هاي پزشكي م

 تاكید بود. 

بر   مقام معظم رهبریاز سوی ابالغی کلی سالمت سیاست های از طرفی    

نظام نظام ادغام یافته آموزش پزشکی در برپایی پایه و به استناد 

. سیاست ها باشدسالمت تدوین شده است تا تضمین کننده اجرای این 

این تجربه گرانسنگ وع جلب می نمایم که توجه شما را به این موض

مورد تقدیر قرار گرفته و به نیز بارها از سوی مجامع بین المللی 



3 
 

که از گستردگی جغرافیایی و  ییبرای سایر کشورها ییعنوان الگو

 است.معرفی شده و ابع برخوردار هستند، مطرح کمبود من

 ،یوزارت بهداشت درمان آموزش پزشک لیفلسفه تشک یاز ابتدااساسًا  

مهم  نیاو  جامعه نبود ازیرفع ن یتعداد انبوه پزشک برا تیتنها ترب

در جامعه راستای پاسخگویی به نیاز های  در انجام شد تا فرصت آموزش

جامعه  یواقع یعرصه هاجهت نیل به دانشگاههای نسل سوم و پیشرو و 

یادگیری در تجربه کسب با  تا در اختیار دانشجویان قرار گیرد

در رفع نیازهای از پاسخگویی ، بتوانند بهترین سطح اصیلموقعیت های 

 اجتماعی را به نمایش بگذارند.

در پرتوی نظام ادغام یافته دستیابی به این هد  نیز،  راستایدر    

به ظرفیت های بسیاری  بهداشتیعرصه های درمانی و علوم پزشکی، 

اضافه گردید که به حق توانسته اند کشور بالینی نظام آموزش پزشکی 

دانشجویان، در  آموزش کیفیت توجه در ارتقایعالوه بر تاثیر قابل 

بهداشتی و درمانی محلی و منطقه ای نیز، کمی و کیفی رفع نیازهای 

امروزه یکی از بسترهای معرفی توانمندی  نقش بسزایی داشته باشند.

های علمی نخبگان علمی ما و نشان مرجعیت علمی ما در منطقه و جهان 

تولید شواهد مراقبت های بالینی، نوآورید در در حوزه علوم پزشکی 

بالینی  خدماتارائه عرصه های پرکتیس علوم پزشکی و سرآمدی در 

توریسم  وحوعظرفیت باالیی را ماست که عمومی، تخصصی و فوق تخصصی 

 ست.اکرده سالمت فراهم 

حساس و تاریخی هم در دوره  طرح این موضوع، آناز سوی دیگر،    

بارزه م در کارزار ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبارزه 

و کارآمد  نقش موثر ، که با ایفایکرونابیماری همه گیری با نفسگیر 

دانشگاه های علوم پزشکی علوم پزشکی و دانشجویان ، دستیاران اساتید

در نظام سالمت داشت پرسنل خدوم  و تالش مجاهدانه و بدون چشمکشور 

همراه  دوشادوش یکدیگر ،پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان بیماری

های بی بدیل و پیچیدگیمی تواند نشان از عدم شناخت بوده است، 

داشته ارائه خدمات سالمت  کی وآموزش پزش نظام هایمنحصر به فرد 

 باشد.

مانند هر سیستم پیچیده  با توجه به اینکه از ویژگی های نظام سالمت   

می آن « بودن  غیر قابل پیش بینی»و « بودن غیر قابل شناخت »، دیگر

و صرفا براساس بدون متدولوژی مشخص  تیص سریع مشکاللذا، تشخباشد، 

و کافی  شواهد و پشتوانه علمیبدون  سادهارائه راه حلهای  ،احساسات

صاحبنظران و  هم اندیشیمشارکت و بهره گیری از بدون همچنین 

دولتمردان و متخصصان این حوزه، نه تنها مشکل شناسایی شده از سوی 

دهه  چهار بازگشت بهنمایندگان محترم را حل نخواهد کرد، بلکه با 

 به جامعه و عدمگذشته، ناکامی های نظام سالمت در ارائه خدمات 

در این شرایط )ی تحمل هزینه های گزافمو تکرار مجددا  آن، ییپاسخگو

  .خواهد شد (خاص اقتصادی کشور عزیزمان ایران

بزنیم تا  بیایید تا با یکدیگر تورقی بر تاریخ آموزش پزشکی کشور   

بنا  اسالمی، انقالب پیروزی بعد از. درک بهتری از این نظام کسب کنیم

 شدن تبدیل توان كه درماني از بیمارستانهاي تعداد زیادي ،ضرورت به

 مورد توجه ز سوی وزارت علومارا داشتند  و درمانی آموزشيمراکز  به
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نتوانست پاسخگوی  های صورت گرفتهبا این حال عمده تالش .قرار گرفتند

در  پذیرش افزایز و  انساني نیروي تربیت نیازهای موجود آن زمان باشد و

 علوم عهده وزارت از الزم آموزشي شرایط و امکانات کمبود پزشکي بدلیل رشته

 ادغام در را چاره راه تنها تا داشت آن بر صاحبنظران را فوق دالیل .بود خارج

 دار عهده کهی جدید وزارت تشکیل و درماني بهداشتي خدمات با آموزش پزشکي

گفت وجود عواملي از قبیل درواقع مي توان . باشد بدانند نظام دو هر

ارائه شده با  های پیچیدگي هاي نظام آموزشي و لزوم انطباق آموزش

آن اران زمنجر به جلب توجه سیاستگ، نیازهاي درحال تغییر جامعه

نظامی که در  آموزش پزشکي با نظام سالمت گردید. ادغام نظامبه  برهه

اکنون در فصل طول سالیان گذشته هزینه تغییر را پرداخته است و 

بهاری به ثمرنشستن تمامی تالش ها، مجاهدات های بی دریغ، خردورزی و 

نخبه پروری به منظور گسترش عدالت آموزشی در کنار عدالت بهداشتی و 

 درمانی قرار دارد.

 

 النیفارغ التحص عیبه همه نقاط کشور، توز یگسترش آموزش علوم پزشک

، گسترش ارائه خدمات ای خدمتمراکز و عرصه ههمه  نیدر ب یعلوم پزشک

بهداشتی  یشاخص هاچشم گیر نقاط و ارتقا  اقصیدر  یو درمان یبهداشت

طرح ادغام  تیموفق یاز جمله نشانگر ها، به استناد آمارو درمانی 

می توان به سادگی از این توفیقات چشم پوشی آیا  ذکر شده اند.

   !!!؟؟؟کرد

 

و  موثرنظام آموزشي  نیازمندارائه خدمات  موفقنظام یک بدون شک    

در  یو پژوهش یآموزش یها استیس رییعکس. امروزه، تغبالاست و  کارا

جلوه گر بوده و  اریبس ،نظام ارائه خدمات یازهاین نیتام یراستا

 اریکسب تجارب ارزنده را در اخت دیبستر جد ز،ینظام ارائه خدمات ن

در وزارت  علوم پزشکیبنحوی که آموزش  .نظام آموزش قرار داده است

به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

ایران همواره پیشرو تر و موفق تر و درخشان تر از آموزش عالی در 

لوم در راستای پاسخگویی به نیاز های جامعه و استقالل علمی وزارت ع

آنچه امروز و در مواجهه عزیزمان عمل نموده است.ایران اسالمی میهن 

، درک مشترک نظام هاي آموزش شاهد آن بوده و هستیمکرونا  یپاندمبا 

 یعنیپزشکي و ارائه خدمات از نیاز ها و اولویت هاي جامعه، علوم 

در برابر سالمت جامعه و انجام اقدامات گسترده  تیاحساس مسئول مانه

 کرونا یماریب انیو قربان انیدر جهت کاهش تعداد مبتال ریو فراگ

 ست. ا

بر اساس چه منطق و اکنون سوالی که مطرح می گیرد اینست که 

 کیاز  یانتقاا آموزش پزشکنادیده گرفتن این موفقیت ها و  ،یاستدالل

 ؟؟است؟ مطرح شدهکننده رفع مشکالت  نیتضم گرید یبه وزارت وزارت
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، به فکر به جای ارائه ساده ترین راه حلیا بهتر نیست آ   

 و نگهداشت یریبکارگهای واقعی و نیز  تیظرفتامین سیاستگزاری برای 

مشکل ما تربیت نیروی  باشیم؟ نظام سالمت و سایر نیروهای پزشکان

توزیع  یانسانی در نظام سالمت نیست بلکه ما با مکانیسم ناکارآمد

نیروی انسانی و تزریق آن در بدنه و شاخه های کم برخوردار این 

این مشکل چاره ای  نظام مواجه هستیم. به نظر می رسد باید برای

اندیشید و نباید با اجرای طرحی شتاب زده جان ارزشمند انسان ها را 

ما به دنبال کارخانه های تولید پزشک نیستیم. بلکه  .به خطر انداخت

پزشکانی توانمند، متبحر، زبردست و معتقد به ارزش تربیت به دنبال 

 با عرصه نظام سالمت و آموزش علوم پزشکی کامالهای انسانی هستیم. 

چشم ها را باید شست جور  عرصه آموزش ها در وزارت علوم متفاوت است.

 دیگر باید دید؟ آب را گل نکنیم.

 دارد،انتظار پزشکی کشور علوم جامعه بزرگ آموزش در پایان، 

ضمن در ذیربط میسیون های تخصصی مسئولین دولتی و نیز شوراها و ک

مصلحت درایت، نظر گرفتن مصالح نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، با 

به دور از هر گونه اندیشی و بهره گیری از نظرات تخصصی صاحبنظران، 

و تصمیمات هیجانی، از ایجاد بحران و چالش های جدید در زدگی شتاب 

سالمت جلوگیری پزشکی و علوم آموزش ادغام یافته و با تجربه نظام 

ی اعتالی سربلندی کشور عزیزمان و همچون گذشته در راستا نموده

  ایران، گام بردارند.

 

 

 و من هللا توفیق

 مهوری اسالمی ایرانجپزشکی علوم انجمن آموزش 
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