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و آمـوزش پزشـكي از وزرات بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي       نفكـاك   پيشنهاد ا 
اي بـه    به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در مجلس به صورت اصالحيه           الحاق آن   

اضافه شد، موجب پيـدايش     » اهداف و وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري       «اليحه  
هر دو وزارتخانه و نمايندگان     و كارشناسان   نظران   هاي متعددي در ميان صاحب     بحث

 و زمـاني    ١٣٦٤در اين ميان گروهي با اين استدالل كه اين طـرح در سـال               . دشمجلس  
 كمبـود پزشـك در منـاطق         كه كشور با مشكالتي در زمينه حضور پزشـكان خـارجي،          

... بـود پزشـك متعهـد و        مني، ك محروم، كيفيت پايين ارائـه خـدمات بهداشـتي و درمـا           
كمبـود   سـال هرچنـد مشـكل        ١٦ تصويب شـده اسـت و پـس از گذشـت             ،رو بود   روبه

اي يافته است، امـا       پزشكان مرتفع شده و وضعيت بهداشتي كشور بهبود قابل مالحظه         
مشكل جديدي به نام پزشكان جوان بيكار و كاهش سطح آمـوزش پزشـكي جـايگزين                

 مخالفـان طـرح و از جملـه         ،از سـوي ديگـر    . ين طرح پرداختند  ها شد، به موافقت با ا       آن
تر جهت اجراي آن هستند و معتقدند كـه ايـن طـرح               وزارت بهداشت خواهان تأمل بيش    

گـذارد، دسـتاوردهاي داخلـي و         هـاي كالنـي را بـه دوش دولـت مـي             كه هزينـه    جز اين 
 باعـث ايجـاد   المللي ادغام آموزش پزشكي در وزارت بهداشـت را ناديـده گرفتـه و         بين

هـاي جهـاني      ابهام در نزد مجموعه بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و سـازمان               
 .دشو مرتبط مي

مقدمه

 آموزش مالحظاتي درباره پيشنهاد الحاق
پزشكي به آموزش عالي

 ٢

طرح ادغام آموزش پزشكي در وزارت بهداشت نه يك راه حـل مقطعـي بلكـه بـه                   
مشي مطرح شده كه هدف آن جامع نگر شدن رشتة پزشـكي و          عنوان يك فلسفه و خط    

 .استاد و دانشجو استفراهم آمدن شرايط مناسب براي 
مركـز  دفتـر مطالعـات فرهنگـي    به منظور بررسي دقيق و كارشناسانه اين مسأله    

جـا كـه      از آن .  كـرده اسـت     در ايـن زمينـه     ييهـا   اقدام بـه بررسـي    هاي مجلس     پژوهش
بررسي كارشناسانه موضوع نياز بـه زمـان كـافي بـراي درنظـر گـرفتن كليـه جهـات              

از نظـرات بسـياري از    بـا اسـتفاده     در فرصت اندك    ا  تالش شد ت  اجرايي و علمي دارد،     
 و كارشناسان در وزارت علوم و وزارت بهداشـت، درمـان و             نظران صاحبنمايندگان،  

هـا،    نشسـت  ،هـا   نظرسـنجي نتـايج   از  اسـتفاده   و نيـز    ،  آموزش پزشكي و متخصصـان    
  ١.بندي مناسبي ارايه گردد جمعتحقيقات و اسناد در اين زمينه 

 :محورهاي زير تدوين شده استاين گزارش در 
 طرح مسأله،. ١
 ف طرح،ااهد. ٢
 پيشينه طرح،. ٣
 بررسي نكات مثبت و منفي طرح،. ٤
 .بندي و پيشنهادها جمع. ٥
 

 
 
 

                                                      
به منظور استفاده از و نمايندة مجلس، فهرست كليه افرادي كه به عنوان كارشناس يا مدير اجرايي . ١

 و مصاحبه به عمل خواهينظرنان  اند و از آ دعوت شدهها   نشستطي چند ماه گذشته درنظرات آنان 
 كه اطالعات از آن ي فهرست منابع و مآخذهمچنين. استمندرج  در جدول فهرست مدعوين ،آمده است

 ..اخذ شده در بخش منابع و مآخذ آورده شده است



 ٣

 
 )ها يا فردي طي چند ماه گذشته تاكنون در نشست ( فهرست مدعوين در ارزيابي طرح-١جدول 

هاي  مدعوين نشست
 تخصصي

 حضور يا عدم حضور سمت

 + بهداشت وزارت سياستگذاري عالي شوراي عضو و كارشناس دكتر مرندي
 + مشاور فني ـ اجرايي معاونت هماهنگي وزارت بهداشت دكتر مفتون
 - معاون حقوقي و امور مجلس، وزارت علوم  دكترخدادادي
 - مدير كل پژوهشي وزارت علوم دكتر شريفي

 + ارت بهداشتمعاون تحقيقات و فناوري وز افضلي دكتر ملك
 + معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران گيالني صديقي دكتر

 ايران پزشكي علوم دانشگاه قائم مقام معاون آموزش و مدير كل امور آموزش حسين اناركي
 + )عضو كميسيون بهداشت و درمان(نماينده مجلس  دكتر فاطمه خاتمي

 + )يسيون بهداشت و درمانعضو كم(نماينده مجلس  زادي حيدري عبدالرضا
 + )عضو كميسيون بهداشت و درمان(نماينده مجلس  دكتر خسرو دبستاني

 + )عضو كميسيون بهداشت و درمان(نماينده مجلس  سليم مرعشي
 + معاون آموزشي وزارت بهداشت و درمان كرمي... عبدا

 + )عضو كميسيون بهداشت و درمان(نماينده مجلس  انوشيروان محسني
 + )عضو كميسيون بهداشت و درمان(نماينده مجلس  گر حمدعلي كوزهم

 وچكيك ميرزا  منصور
 + ٩٠ اصل نماينده مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون بروجني 

 + ها كارشناس دفتر زيربنايي مركز پژوهش محمود كاظميان
 + تهران باليني معاون آموزش-هاي عفوني متخصص بيماري رضوي دكترسيدمنصور

 + كارشناس و طرح مغز و اعصاب سيداحمد تهامي
 + )عضو كميسيون بهداشت و درمان(نماينده مجلس  الدين وحيدي سراج
 + )عضو كميسيون بهداشت و درمان(نماينده مجلس  پيرمؤذن نورالدين دكتر

 + )عضو كميسيون آموزش و تحقيقات(نماينده مجلس  عليرضا نوري
 + )عضو كميسيون آموزش و تحقيقات(س نماينده مجل احمد شيرزاد
 + )طبيعي منابع و آب  كشاورزي، كميسيون عضو( مجلس نماينده حسن توفيقي

 + )عضو كميسيون آموزش و تحقيقات(نماينده مجلس  اسماعيل جبارزاده
 ٤

هاي  مدعوين نشست
 تخصصي

 حضور يا عدم حضور سمت

 + معاونت آموزشي دانشكده علوم پزشكي حميد شريفي
 + معاون آموزشي دانشگاه ايران حسين فراهنجي
 + )عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي(نماينده مجلس  راد دكتر علي شكوري

 + )عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات(نماينده مجلس  خيرآبادي دكتر مرتضي

هـاي    نائب رئيس مجلس شوراي اسالمي و رئيس مركز پژوهش         دكتر محمدرضا خاتمي
 + مجلس شوراي اسالمي

 + )عضو كميسيون آموزش و تحقيقات(جلس نماينده م كامبوزيا
 

 
 

طرح انفكاك آموزش پزشكي از وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و الحـاق                
ايـن  . برانگيـز مجلـس در دوره كنـوني اسـت           هاي بحث    موضوع ازآن به آموزش عالي     

گـاه  هـا و نظرهـاي       طرح كه در تيرماه سال جـاري بـه مجلـس ارائـه شـد بـا مخالفـت                  
 ماه ٢ به مدت تر بيشتحقيقات و كارشناسي گرديد براي رو شد و مقرر  وبهمتضادي ر

 .مسكوت بماند
سـال  (آمـوزش پزشـكي       الحاق آموزش پزشـكي بـه وزرات بهداشـت، درمـان و              
در شرايطي انجام گرفت كه وضعيت بهداشتي و درماني كشور در كنار پديـده              ) ١٣٦٤

رجهت رفع كمبود نيروهـاي متخصـص       اين ادغام د  . جنگ تحميلي بسيار نابسامان بود    
 سـال از ادغـام آمـوزش        ٢٠اكنـون پـس از گذشـت        . و امكانات محدود، صورت گرفت    

 آيـا   ؛ كه هپزشكي در وزارت بهداشت و درمان، اين مسأله درميان مسئوالن مطرح شد           
ممكـن  هنـوز بهتـرين روش      بود  روشي كه در شرايط زماني خاص كشور اتخاذ شده          

آمـوزش پزشـكي بـه    براي ارتقاي  عنوان طرحي جامع و فراگير    توان به   ميآيا  است و   
آن نگريست؟ آيا حجم گسترده پزشكان بيكار، معلول اين پديده نيسـت؟ سـطح كيفـي                 

 طرح مسأله



 ٥

آموزش پزشكي كشور در مقايسه با ديگر كشورها چگونه است؟ و آيا الحاق آموزش              
  راه ممكن است؟يگانهپزشكي به آموزش عالي 

ه به مسائل و موارد مطروحه، ابتدا به بررسي تاريخي اين           در اين گزارش، با توج     
پردازيم، سپس عملكرد وزارتخانه در دوران ادغام بررسي و سـپس نظرهـاي     طرح مي 

شـود و درنهايـت پيشـنهادهايي در ايـن       موافق و مخالف طرح در اين زمينه مطرح مـي         
 .خواهد شدمورد ارائه 

 
 
 

دغـام آمـوزش پزشـكي در آمـوزش عـالي،           مقصود طراحان و پيشنهاددهندگان طرح ا     
توجه به كيفيت آموزشي و ايجـاد انگيـزه در هيـأت علمـي و دانشـجويان پزشـكي در                    

 .جامعه است
اين كاهش كيفيت با توجه به تعداد زياد دانشجويان پزشكي صورت گرفته اسـت              

از مـواردي كـه ايـن طـرح         . كه در صورت كنترل و توجه به امكانات مرتفع خواهد شد          
كند توجه به استقالل دانشگاه و آموزش عالي است كه چون آموزش پزشكي               ال مي دنب

رسـالت  خارج از معيارهاي آموزش عالي قرار گرفته، موجـب افـت تحصـيلي شـده و                 
 .ده استي رسترين ميزان ممكن كمهاي دانشگاهي به  آموزش پزشكي، در محيط

 
 
 

گـروه شـاخه   . نگـي تشـكيل شـد    سـتاد انقـالب فره    ) ره(، به فرمان امام     ١٣٦٣در سال   
پزشكي ستاد، با اعضايي چون دكتر فريدون عزيزي، دكتر حسـن وكيـل، خـانم دكتـر                 

 .آغاز به فعاليت كرد...) مرضيه وحيد دستجردي، دكتر ابوالحسني، توكلي و 

 اهداف طرح

  طرحپيشينه

 ٦

بــا توجــه بــه مشــكالت پزشــكي آن زمــان و كمبــود نيــروي انســاني پزشــك و   
رح سـاختاري وزارت بهداشـت و درمـان و          ها و نظرهاي پيرامـون طـ        متخصص، طرح 

 . ١رسيد  طرح مي٢٠٠آوري شد كه به حدود  وزارت علوم جمع
ها و صحن مجلس، در سال        هاي متعدد و متوالي در كميسيون       پس از گفتگوها و جلسه    

، جدايي آموزش پزشكي از آموزش عالي به تصويب رسيد و آمـوزش پزشـكي               ١٣٦٤
 عنـوان وزارت    ا جديـد بـ    خانـة انتقال يافت و وزارت   به وزارت بهداري و بهزيستي وقت       
 .شروع به كار كردبهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

جـايي، نارسـايي در افـزايش پـذيرش دانشـجو در نظـام              از علل عمـدة ايـن جابـه        
براسـاس  . آموزش عالي در گروه پزشكي و وضعيت نابسامان بهداشت در كشور بود         

بـه  و  نفر بـود  ١٦٩٥٠د پزشكان در كشور حدود ، تعدا١٣٦٥شرايط آن زمان در سال    
ايـن نسـبت بـه طـور متوسـط در اكثـر             .  نفر يك پزشك وجـود داشـت       ٢٩١٢ازاي هر   

بـراي جبـران كمبـود    .  نفـر بـراي يـك پزشـك بـود     ١٠٠٠تر از    كشورهاي پيشرفته كم  
پزشك در كشور به خصوص براي خدمت در مناطق محروم وزارت بهداشـت نـاگزير            

اين پزشـكان عمـدتاً     .  نفر پزشك خارجي بود    ١٥٠٠و استخدام قريب به     كارگيري    از به 
عالوه بر پايين بـودن سـطح علمـي، مشـكالت و مسـائل متعـددي را در جامعـه پديـد                      

 ١٤در بخـش آمـوزش عـالي نيـز پـذيرش دانشـجو در گـروه پزشـكي در               . آوردند  مي
ــذيرش ســاالنه حــداكثر  ) و دانشــكده(دانشــگاه  ــداد پ ــا تع  صــورت  دانشــجو١٨٠٠ب

هاي پزشـكي بـه كشـورهاي          رشته درپذيرفت و تعدادي دانشجو نيز براي تحصيل          مي
خصوص  جا به  اروپا اعزام شده بودند كه از كيفيت نازل آموزش در آن          دربلوك شرق   

 . مند بودند در دوره باليني گله
هـاي پزشـكي      وزارت فرهنگ و آموزش عالي شرط افزايش دانشجويان در رشته          

 ١٣٦٤در سـال  .  بـود كـرده هاي بيمارستاني ـ آموزشـي اعـالم      تعداد تخترا، افزايش
.  تخت بود  ٥٠٠,١١هاي بيمارستاني در اختيار آموزش گروه پزشكي حدود           تعداد تخت 

                                                      
 .يدرمان و آموزش پزشك مصاحبه با دكتر مرندي، وزير سابق وزارت بهداشت، . ١



 ٧

 تخـت سـازمان تـأمين    ٣٢٦٠شـامل  (ت خـ  ت٢٠٠,٤٤و وزارت بهداشت با تعداد حـدود   
 . پزشكي بودقادر به فراهم كردن تخت مورد نياز براي آموزش) اجتماعي

 تعـداد پـذيرش دانشـجو در رشـته پزشـكي بـه              ١٣٦٥جايي در سال      پس از جابه   
 نفر بالغ گرديد و اين اقدام اميد بـه رفـع كمبـود پزشـك را از        ٥٥٠٠باره به بيش از      يك

 .كرد  فراهم مي١٣٧١سال 
هــاي منطقــه بهــداري و  ، ادغــام ســازمان١٣٧٢در ســال ديگــر انگيــز  اقــدام بحــث 

هـاي اصـلي بـراي ايـن اقـدام، ايجـاد        توجيـه . ي علوم پزشكي با يكديگر بودها  دانشگاه
هماهنگي مديريت بهداشتي و درماني و مديريت آموزش عالي گروه پزشكي در سـطح              

نگر در آموزش گروه پزشكي اعالم  ها و ايجاد گرايش بهداشتي و پزشكي جامعه استان
 .دش

 
 
 

 آنح و نيـز نظـرات مخـالف و موافـق     در اين بخش به دو رويكـرد منفـي و مثبـت طـر     
 .پردازيم مي

 
 

پيشنهاد طرح ادغام آموزش پزشكي در آموزش عالي از سوي تني چنـد از نماينـدگان                
در اين ان ايش. شود يري ميو كارشناسان وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان پيگ

 :دشو محسوب ميشمارند كه علل موافقت با اين طرح  برميرا نكات مثبتي طرح 
 به آموزش پزشكي در ميان دانشجويان كه مطابق بـا ضـوابط و              تر  بيشتوجه  . ١

 بهبـود كيفيـت     راسـتاي تواند در     اين طرح مي  . مقررات آموزش عالي تدوين شده باشد     
مطـرح   آموزشي دانشجويان پزشكي كه مسئول سـالمت و طبابـت در جامعـه هسـتند              

بررسي نكات منفي و مثبت طرح

رويكرد مثبت به طرح

 ٨

التحصـيل بسـيار      مي پزشـكان فـارغ    به نظر برخي از كارشناسان، سطح عل      البته  . باشد
 .نازل بوده و موجب به خطر انداختن سالمت جامعه خواهد شد

شـود    محدود كردن گزينش دانشجوي پزشكي براساس نياز كشور موجب مي         . ٢
رشـد كمـي دانشـجويان پزشـكي در         .  شود تر  بيشتا انگيزة دانشجويان و هيأت علمي       

 و توجه و عالقـه دانشـجويان        شود  مي ها  آنسراسر كشور، موجب بيكاري روزافزون      
محـدوديت در گـزينش     . هاي آموزشي به شدت رو به نقصان گذاشـته اسـت            در محيط 

التحصـيل شـدن، موجـب انگيـزه و تشـويق             دانشجو و اطمينان از اشتغال بعد از فـارغ        
 .شود ها مي  اعضاء هيأت علمي در دانشگاه ودانشجويان

تربيـت نيـروي انسـاني متخصـص و         تئوري وحدت علوم كه عبـارت اسـت از          . ٣
جـدايي آمـوزش    امـا   . طرح تحقق خواهد يافـت    اين   در صورت اجراي      كه توسعه علوم 

پزشكي از آموزش عالي موجب به هم خوردن اين تئوري شده و باعث جـدايي پيكـره                 
 . ها شده است هاي علوم در دانشگاه آموزش پزشكي از ساير رشته

هـاي علـوم    رات و مسئوليت مـديريت دانشـگاه  محدود شدن حوزة اقتدار، اختيا   . ٤ 
، رئـيس دانشـگاه در هـر اسـتان يـا      ١٣٧٢از سـال  . استپزشكي از ديگر مزاياي طرح  

منطقه مسئول كلي سالمت و آموزش پزشكي، تحقيقـات، درمـان و پيگيـري وضـعيت                
موجـب  مسـأله   بهداشتي و درماني مناطق شهري و روستايي اسـتان نيـز بـود و ايـن                 

 .شود ت دانشگاه و امر پژوهش و آموزش در دانشگاه ميتضعيف مديري
هـاي گذشـته، عامـل ديگـري      نارضايتي مردم از خدمات بيمارسـتاني در سـال        . ٥
كيفيت و قيمت نامناسب و در دسـترس نبـودن   . است پيشنهاد اين طرح به مجلس   براي

خدمات پزشكي به صورت عادالنـه بـراي مـردم نيـز موجـب نارضـايتي از وضـعيت                   
 .شت و درمان استبهدا

افت كيفيت تحصيلي و تربيت پزشك با اطالعات و دانش محدود از جمله عللـي               . ٦
بـا  . تواند طرح جداسازي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت را توجيه كند            است كه مي  



 ٩

اين نكته كه ضرر ناشي از افت كيفيت آموزشي در اين بخـش بـه دليـل                 گرفتن  در نظر   
 .ناپذير است دم جبرانسر و كار داشتن با جان مر

.  جدا از هم و متفاوت است       حوزة مديريت آموزش پزشكي و درمان، دو حوزة       . ٧ 
تواند مشكالت و تبعات ناشي از        قرار گرفتن اين دو حوزة متمايز تحت يك مديريت مي         

 .آن را به همراه آورد
جلوگيري از هزينه زيادي كه امروزه صـرف تعـداد محـدودي از دانشـجويان               . ٨ 

آمـار  طبـق   :به عنـوان نمونـه  . استاين طرح به مثبت موارد نگرش شود از   زشكي مي پ
 هزار تخت بيمارستاني در اختيار آموزش پزشكي قرار دارد كه تنهـا             ٥٠رسمي حدود   

 ١٨ از لحاظ استاندارد جهاني اين رقـم بايـد           ؛شود   هزار دانشجو آموزش داده مي     ٣به  
اضـافي از گردونـه آمـوزش پزشـكي جـدا            هـزار تخـت      ٣٢در نتيجـه آن     . هزار باشـد  

 خـوبي در  آثـار توانـد منشـأ       گيـرد كـه مـي       شود و در خدمت بخش درمان قرار مي         مي
 .جامعه باشد

 
 

ربـط نظيـر آمـوزش عـالي و وزارت            هـاي ذي    كه به نظر برخي از دسـتگاه      نكات منفي   
بهداشت و بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و كارشناسان در مـورد طـرح               

 :ند ازا ادغام آموزش عالي و آموزش پزشكي مطرح است عبارت
هـاي كشـور بـه لحـاظ نيـروي انسـاني، تجهيـزات و                  درصد از تخت   ٥٥حدود  . ١

وزارت بهداشت با كمبـود وسـايل و     . امكانات از پيكرة وزارت بهداشت جدا خواهد شد       
وم برخواهـد   نيروي انساني مواجه خواهد شد و اين وظيفة درمان مجدداً به وزارت عل            

 .گشت
ها و مراكـز خـدمات      ، بخشي از آموزش دانشجويان در درمانگاه      ١٣٧٢از سال   . ٢

در صورت اجراي ادغام آموزش پزشكي در آموزش عـالي          . درماني انجام گرفته است   

رويكرد منفي طرح

 ١٠

اين امكان از بين خواهد رفت و آموزش پزشكي از عرصة عمل و خدمت به جامعه بـه                  
 .دور خواهد ماند

با اجراي اين طرح، بخش خدمات بهداشتي درماني كه به صورت مجزا به امـر               . ٣
پرداخت را درگير قوانين و مقررات حاكم بر نظـام اداري خواهـد               بهداشت و درمان مي   

هـا خواهـد      گيري در اسـتان     كرد و موجب دوگانگي و ناهماهنگي در مديريت و تصميم         
خش ارائة خـدمات بهداشـتي وارد خواهـد         ناپذيري را به ب     بات جبران ر ض ،اين امر . شد
 .كرد

بيني شده، از چنان گستردگي  آوري با وظايف پيش وزارت علوم، تحقيقات و فن. ٤
هاي فرهنگي و بستر مناسـب        كشد تا زمينه    ها طول مي    عظيمي برخوردار است كه مدت    

بخش آموزش پزشكي را مهيا كند و در صورت داشتن طـرح و برنامـه، بـا توجـه بـه                     
 مشـكالت بايـد    تـرين   كـم اين امـر بـه مـرور و بـا ايجـاد               الت و تنگناهاي موجود،     مشك

 .صورت پذيرد
 ٥٠٠هـاي جديـدي بـا اعتبـاري معـادل       براي پاسخگويي به نياز درمـان، تخـت      . ٥

 .ميليارد ريال بايد احداث شود كه اين بار مالي مضاعفي بر دوش دولت خواهد بود
، تغذيـة يونيسـف،   WHO المللـي از قبيـل   ينهـاي بـ   كـه سـازمان   با توجه به اين   . ٦

هاي وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي           برنامه.... فدراسيون آموزش پزشكي  
را بررسي و بارها بر مؤثر بودن، اقتصادي بـودن ادارة آن و دسترسـي همگـاني بـه                   

مطلوبيت روش فعلي ادارة آموزش پزشكي      ي بر   ييداند، خود تأ    خدمات آن تأكيد داشته   
 .تاس

 به ايـن    ً  مكرراارت بهداشت انجام گرفته است،      طبق تحقيقات متعددي كه در وز     . ٧
كه طرح ادغام آموزش پزشكي در آموزش عالي در شرايط فعلـي بـه              اند    رسيدهنتيجه  

 .و صالح نيست در آن تغييري داده شودبوده نفع كشور ن
ن برنامـه    قـانو  ٩٩طرح ادغام آموزش پزشكي در آموزش عالي بـا روح مـاده             . ٨

زيرا تأكيد عمده اين ماده از قانون برنامه سـوم بـر تحقيقـات و               . سوم ناسازگار است  



 ١١

علـت  . هاي تحقيقات و فنـاوري دارد       فناوري است و تصريح بر انجام بخشي در حوزه        
تـرين مسـأله در شـرايط فعلـي كشـور بخـش          كه مهـم   را است، چ  ناين تأكيد نيز روش   

. گيـرد  ست و آموزش در مراحل بعدي اولويت قرار مي   تحقيقات و توليد علم و انديشه ا      
و خواهد يافـت     در نتيجه آن آموزش نيز توسعه        ،اگر تحقيقات و توليد علم توسعه يابد      

قـرار  مهم نيست كه آموزش در كدام بخش از جامعه باشد و چه ساختاري متـولي آن                 
 .گيرد

اهـد شـد و برخـي      اثر خو   به دنبال اين طرح برخي مواد برنامه سوم توسعه بي         . ٩
كه پيشنهاد دهندگان بـدون توجـه بـه           مواد نيز نياز به اصالح خواهد داشت و حال اين         

 .اند اين مسأله به ارائه اين طرح پرداخته
 ايـن طـرح در شـرايط فعلـي صـرفه اقتصـادي و               ،در يك تحليل هزينه فايـده     . ١٠

 ،مـوزش عـالي   آو الحـاق آن بـه        زيرا انتقال آموزش پزشـكي       ؛اجتماعي نخواهد داشت  
كـه فايـده آن     مستلزم هزينه بسيار سنگيني است كه دولت بايد متقبل شـود و حـال آن             

تـدارك  آن بـراي   اي    كه از لحاظ قانوني نيز منـابع هزينـه          ضمن اين . محدود خواهد بود  
 .ديده نشده است

دهد كه هر چه تعامل نظـام سـالمت و آمـوزش پزشـكي                ها نشان مي    پژوهش. ١١
نتـايج تحقيقـات صـورت      . يابد  ح پاسخگويي هر دو عرصه افزايش مي      افزايش يابد سط  

شود بلكه   نميگرفته گوياي اين نكته است كه ادغام نه تنها باعث افزايش خدمات باليني              
 ١.دشو كيفيت خدمات آموزشي نيز ميكاهش سبب 

هـا در نحـوه       رغـم كاسـتي     ها بيانگر آن است كـه علـي          نتايج اين پژوهش   ،همچنين
ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و توجه به رشد كمـي آن تـا رشـد                 عملكرد وز 

                                                      
 :ند ازا اهم تحقيقات صورت گرفته عبارت.١

يزداني، شهرام، مباني نظري، تجربيات جهاني و راهكارهاي ملي در زمينه ادغام آموزشي پزشكي ) الف
 ). مدل در تجربيات ساير كشورها٨تجزيه و تحليل (و نظام سالمت، 

 .ك، به سفارش وزارت بهداشتنديمي، بهزاديان نژاد و ظفر قندي، پژوهشي در مورد ادغام يا تفكي) ب
 اكبر، آموزش پزشكي در انتظار تداوم ادغام يا جداسازي؟ سياري، علي) ج

 ١٢

كيفي، طرح مديريت آموزش پزشكي توسط وزارت بهداشت الگـوي مـوفقي در جهـان               
 و بايد با پردازش زمينه رشد كيفي و مديريت صحيح آن، سعي در رفـع نـواقص                  است

ف وقـت و    آن نمود و با توجـه بـه شـرايط كنـوني كـه تغييـر سيسـتم، مسـتلزم صـر                     
هــاي زيــادي جهــت تفكيــك و جداســازي دو بخــش خواهــد شــد، دوگــانگي در  هزينــه
 .ها نيز پديد خواهد آورد مديريت

 
 
 

 آموزش پزشكي و مديريت اين بخـش         جايگاه آنچه مشاهده شد روند تاريخي موضوع     
آموزش عالي جمهوري اسالمي ايران و نيز نظرات مخالف و موافق و نكات مثبت و در 

 بـر اداره آمـوزش پزشـكي        شـماري . هاي اداره آموزش پزشكي اسـت       ر روش منفي د 
 ايجـاد رابطـه دو      هـا   آنورزند و عمده دليـل          توسط وزارت بهداشت و درمان تأكيد مي      

سويه بين دو بخش تئوري و عمل و بهبـود در وضـعيت بهداشـتي و درمـاني كشـور                    
ارت بهداشـت موجـب      وجود آموزش پزشكي در كنـار وز       بر اين باورند كه   آنان  . است

هاي بهداشتي، تحقيقاتي و آموزشي شده است و هرگونه تغيير در اين              توسعه شاخص 
اند كه تحوالت     آنان مدعي . ر جامعه به جاي خواهد گذاشت     دناپذير    سيستم زيان جبران  

 داراي چنان تأثيرات عميقي بر سطوح مـديريتي         ١٣٧٢ و   ١٣٦٤به وجود آمده در سال      
ر نظام بهداشتي، درماني و آموزش پزشكي بوده است كه امكـان            و نحوه عملكرد آن د    

زا در عملكرد نظـام يـاد شـده           عواقب بحران تحمل  بازگشت به شرايط گذشته را بدون       
كه هنوز مشخص نيست بازگشـت بـه وضـعيت پـيش از               ضمن آن . سازد  غيرممكن مي 

 ايـن   ؛باشـد ت در نظام بهداشتي، درماني و آموزش پزشكي داراي نتايج مطلوب            التحو
 از هـر چيـز يـك اقـدام          پيشگروه پيشنهاد ادغام آموزش پزشكي در آموزش عالي را          

اي ديگر بر ادغام آمـوزش پزشـكي در آمـوزش      عده،در مقابل . كنند  سياسي قلمداد مي  
 با اين استدالل كه علوم از يك وحدت خاصي برخوردار اسـت             ؛ورزند    عالي اصرار مي  

بنديجمع



 ١٣

كپارچه و از يك سياسـت واحـدي برخـوردار باشـد و            هاي يك جامعه بايد ي      و آموزش 
ها را موجب ناهمگوني در       هاي علوم در دانشگاه     جدايي آموزش پزشكي از ساير رشته     

نگـر، تربيـت نيـروي      ايجـاد آمـوزش پزشـكي جامعـه       . دانند  سياستگذاري آموزشي مي  
 در   افزايش كارايي در نظام آموزش و رفع دوگـانگي موجـود            و كارامد  تر  بيشانساني  

وزارت علـوم  . اين ديدگاه اسـت اتخاذ ها از علل ديگر  مديريت مياني و مديريت دانشگاه 
تحقيقات و فناوري در يك اظهارنظر رسمي ايـن گونـه بيـان داشـته كـه دوگـانگي در                    

منابع كشور شده و اين موضوع آثار خود را         و  آموزش و پژوهش موجب اتالف وقت       
 كه بـراي تربيـت تعـداد        جا  آناشته است و از     در مسائل فرهنگي و سياسي بر جاي گذ       

تشكيالت عظيمي ايجاد شده است با ايـن اصـالح          )  دانشجو ٣٠٠٠حدود  (كمي دانشجو   
 ١.جويي به عمل خواهد آورد ساختاري صرفه

 :توان به نكات ذيل اشاره نمود بندي نهايي مي در جمع 
يريت آمـوزش   كـه مـد      استدالل موافقان طـرح ادغـام مبنـي بـر ايـن            ؛كه  نخست آن  

پزشكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موجب افت كيفيت تحصيلي            
هاي اخير شده است، دليلي غيـر         التحصيالن ارشد پزشكي در سال       رشد بيكاري فارغ   و

اختصاص به رشته پزشكي نـدارد بلكـه        تنها  زيرا افت كيفيت آموزش     . بينانه است   واقع
 حتي در آموزش و پرورش نيـز مشـهود اسـت و             هاي آموزش عالي و     در ساير رشته  

همچنـين  . هاي گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصـادي دارد         اي است كه علت     اين پديده 
اي است كـه      هاي پزشكي ندارد و پديده      التحصيالن نيز اختصاص به رشته      بيكاري فارغ 

 .هاي گوناگون دارد ها وجود دارد و آن هم علت در تمام رشته
 كمي توسط وزارت بهداشت در دفاع از طـرح          هاي  ائه برخي گزارش   ار ؛كه  دوم آن 

 نبـود ود يـا  بـ تفكيك آموزش پزشكي از آموزش عالي نيز ارتباطي به مسـأله نـدارد و        

                                                      
وزارت علــوم ). ١/٦/١٣٨١ تــا ١/٦/١٣٨٠(اهــم گــزارش يكســاله وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري  . ١

 .تحقيقات و فناوري
 ١٤

آموزش پزشكي در بدنه وزارت بهداشت تأثيري در خدمات ارائه شده توسـط وزارت              
 .بهداشت ندارد

بينانـه و     ديگر و برخـوردي واقـع      ضرورت دارد با تفكيك مسائل از همـ        ،رو  از اين  
 .دكرگيري جانبدارانه به طور منصفانه با مسأله برخورد  دور از جهت

بايد توجه داشت كه اگرچه در آموزش پزشكي، مباحث علمـي و آكادميـك، نقـش                
اي دارد، اما اين نكته حائز اهميت است كه تأثيرگذاري و ميزان در پاسخگويي                برجسته

شد قابل توجهي داشته اسـت كـه ايـن نقطـة عطفـي در تـاريخ                 دانشجويان به جامعه ر   
 .شود آموزش پزشكي كشور محسوب مي

 
 
 

با توجه به عملكرد نسبتاً قابل دفاع وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و                  .١
نظر به محدوديت سـاختاري وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در پـذيرش مـديريت                  

 اين وزارتخانه يعنـي تحقيقـات و فنـاوري كـه در        تر  آموزش پزشكي و ايفاي نقش مهم     
 و  كنـوني بر بودن طرح  ادغام در شـرايط           برنامه سوم گنجانده شده است و نيز هزينه       

شود طرح ادغـام      بيني آن در قانون بودجه و قانون برنامه سوم، پيشنهاد مي            عدم پيش 
 . تا انتهاي برنامه سوم توسعه مسكوت بمانددست كم
سازي در سياسـتگذاري آمـوزش عـالي و وجـود نهـاد                يكپارچه نظر به اهميت  . ٢

د شـو  گيري در اين بخش به منظور اتخاذ تصـميمات بهينـه پيشـنهاد مـي                واحد تصميم 
قانوني توسط مجلس شوراي اسالمي وضع شود كه براسـاس آن امـر سياسـتگذاري               

 عالي توسط يك نهاد واحد متشـكل از همـه اعضـا مربوطـه صـورت گيـرد و                     آموزش
اعم از پزشكي و غيرپزشـكي، مراكـز        (اي درخصوص آموزش عالي       مشي  رگونه خط ه

هـاي ملـي، شـرايط جـذب اعضـاي            ي درسي، توسعه رشته   ادولتي و غيردولتي، محتو   
 .توسط آن نهاد يا شورا وضع شود....) هيأت علمي و 

 هاپيشنهاد



 ١٥

بينـي مناسـبي از       هـا، پـيش     ريزي  ها و برنامه    د در سياستگذاري  شو پيشنهاد مي . ٣
هاي مورد نياز صورت پذيرد و همچنان كه  يت تقاضا براي به كارگيري تخصص    وضع

تواند به عنوان يـك عامـل محدودكننـده     عدم دسترسي به نيروي انساني متخصص مي  
د، تربيت نيروي انسـاني مـازاد بـر نيـاز بـه نـوعي       شو در رشد اقتصادي محسوب مي  

 آنرت بايـد مـانع از وقـوع         رود كه بـه هـر صـو         اتالف منابع اقتصاد ملي به شمار مي      
 .گرديد
هاي آموزشي و توسـعه اشـتغال در كشـور بايـد      ريزي ها و برنامه در سياست . ٤
شود به طور  هاي بازار كار و عواملي كه موجب تسهيل در توسعه اين بازار مي           ويژگي

ده و زمينه استفاده آسان و سريع از نيروي كار آموزش ديده در             شصحيح شناسايي   
انـد يـا      وط و در مشاغلي كه به لحاظ وجود برخـي مشـكالت خـالي مانـده               مشاغل مرب 

بـه  . انـد، فـراهم آيـد       تر يا غيرمرتبط اشغال شـده       هاي كم   توسط نيروي كار با آموزش    
خصوص در مناطق محروم كشور كه به دليل مشكالت اسـتخدامي و كمبـود امكانـات                

 .نيروي متخصص پزشك قادر به همكاري نيست
كننـد كـه بـه دليـل كمبـود امكانـات و               ارشناسان نيـز پيشـنهاد مـي      اي از ك    عده. ٥

جلوگيري از صدمات اقتصادي و اجتماعي، طرح الحاق آمـوزش پزشـكي بـه آمـوزش        
تري  عالي در دو مرحله انجام پذيرد، نخست در شهرهاي بزرگ كه داراي امكانات بيش

د زد و سـپس در      اي به بخش درماني و بهداشـتي آن نخواهـ           هستند و اين تفكيك لطمه    
مرحلة بعدي كه پس از ايجاد امكانات و شرايط مناسب در شهرهاي كوچك كه بعضـاً                

هـاي نيـز متناسـب        تنها داراي يك بيمارسـتان هسـتند، طـرح عملـي گـردد و آمـوزش               
 .اي صورت پذيرد باشرايط منطقه

 
 
 
 
 

 ١٦

 منابع
 :اي منابع كتابخانه

هاي علوم پزشكي درخصوص طرح ادغام  دانشگاهگزارش طرح نظرسنجي ـ بررسي نظرهاي اساتيد  . ١
هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي،  آموزش پزشكي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ دانشگاه 

 .١٣٨٠معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي، تيرماه 
رمان اكبر سياري، وزارت بهداشت و د آموزش پزشكي در انتظار تداوم ادغام يا جداسازي، دكتر علي. ٢

 .١٣٨١ مرداد  و آموزش پزشكي،
مباني نظري، تجربيات جهاني و راهكارهاي ملي، دكتر شهرام يزداني، مدير مركز مطالعات و توسـعه     . ٣

 .١٣٨١آموزش پزشكي دانشگاه، تيرماه 
 :اي منابع غيركتابخانه

 .مصاحبه با دكتر مفتون. ٤
 .مصاحبه با دكتر مرندي. ٥
 .يافضل مصاحبه با دكتر ملك. ٦
 .مصاحبه با دكتر شريفي، وزارت علوم. ٧
هـاي    مركـز پـژوهش   . ١٣٨١ارديبهشـت سـال     . ميزگرد طرح ادغام آموزش پزشكي در آموزش عالي       . ٨

 .مجلس شوراي اسالمي



 ١٧

 



 

 ٦٥٠٢: مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
  آموزش پزشكي به آموزش عاليلحاقمالحظاتي درباره پيشنهاد ا : عنوان گزارش

 
 كميته آموزش عالي مجلس  :متقاضي                                        مطالعات فرهنگي :فترنام د

  آقاي رضا جاللي :  علميناظر     ملكه آقابزرگي-پور قلي... ا  دكتررحمت:تهيه و تدوين
 

 : ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه
 )High Education( آموزش عالي .١

 )Ministry a health and Medical Education( مانبهداشت و در.٢
 )Theory of Science Unification( نگر  پزشكي جامع٣
 )Holistic Medicine( تئوري وحدت علوم. ٤
 

 :منابع و مأخذ تهيه گزارش
 :اي منابع كتابخانه. ١
نگي هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، معاونت فره  نظرسنجي، دانشگاه  گزارش طرح-

 ١٣٨٠جهاد دانشگاهي، تيرماه 
 آموزش پزشكي در انتظار تداوم ادغام يا جداسازي، دكتر علي اكبر سياري، وزارت -

 ١٣٨١بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، مرداد 
 اي منابع غيركتابخانه. ٢
 ميزگرد با اعضاي كميته آموزش عالي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي -

 ند از مسئوالن وزارت علوم و وزارت بهداشت،اسالمي و تني چ
 .افضلي، دكتر مفتون، دكتر شريفي  مصاحبه با دكتر مرندي، دكتر ملك-

 ٢
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