
96
ار 

-به
وم

س
ره 

شما



96
ار 

-به
وم

س
ره 

شما

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

نشــریه علمــی – خبــری معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران کــه توســط مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش 
علــوم پزشــکی منتشــر می شــود، حــاوی مطالــب علمــی مرتبــط بــا آمــوزش علــوم پزشــکی و اخبــار حــوزه معاونــت آموزشــی 
ایــن دانشــگاه اســت کــه در قالــب فصلنامــه منتشــر می شــود. امیــد اســت کــه ایــن نشــریه فرصــت و فضــای مناســب بــرای 

ســهیم کــردن مخاطبــان در اطالعــات علمــی و اخبــار آموزشــی در حــوزه علــوم پزشــکی را فراهــم آورد.
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نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

ــوم  ــوزش عل ــعه آم ــات و توس ــز مطالع مرک
پزشــکی

1

راهنمای نویسندگان:
1- درصورتی که مایل به انتشار مطلب در این نشریه هستید، موارد زیر را مدنظر قرار دهید.

2- ذکر نام و مشخصات نویسنده و نویسندگان و وابستگی سازمانی آن ها ضروری است.
3- برای مطالبی که دارای رفرنس هستند، از شیوه منبع نویسی ونکوور استفاده کنید.

4- مقاالت در فایل word تهیه و ارسال گردند.
5- جداول، نمودارها، و پیوست ها با ذکر عنوان در پایان متن آورده شود و محل قرار گرفتن آن ها در متن اصلی با هایپرلینک 

مشخص گردد.
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سخن مدیر مسئول

همکاران عزیز:

توفیــق حاصــل شــد کــه بــاز هــم بــا شــماره ای دیگــر از طریــق مطالــب علمــی و اخبــار آموزشــی دانشــگاه بــا شــما ارتبــاط 
ــی  ــی و آموزش ــای علم ــدن از فعالیت ه ــع ش ــگاه و مطل ــنامه دانش ــت و شناس ــناخت هوی ــه ش ــا ک ــم. از آن ج ــته باش داش
ــاء  ــرای ارتق ــزه ب ــش انگی ــز افزای ــی و نی ــاط آموزش ــای پرنش ــاد فض ــد در ایج ــی می توان ــای آموزش ــکده ها و گروه ه دانش
جایــگاه دانشــگاه مفیــد باشــد، در ایــن شــماره هــم ســعی شــده اســت تلفیقــی از علــم و اخبــار فعالیت هــای آموزشــی در 
نشــریه قــرار گیــرد. امیــد اســت کــه در ایــن راه بــا بازخوردهــای ســازنده گامــی کوچــک در راه اعتــالی آمــوزش برداریــم.

 

                                                       مدیر مسئول
                                                   دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی
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سخن سر دبیر

بــا یــاری خداونــد متعــال در اردیبهشــت 1396 دو جشــنواره آموزشــی در دانشــگاه برگزار شــد: جشــنواره آموزشــی دانشــگاهی 
دکتــر وثــوق و جشــنواره آموزشــی کشــوری شــهید مطهری. 

ــوق تنهــا ســپاس کوچکــی از ایــن اســتاد  ــه وث ــم دکتــر پروان ــام ســرکار خان ــه ن ــوق ب نام گــذاری جشــنواره ی ارزشــمند وث
فرهیختــه و برجســته بــه پــاس خدمــات بزرگــی اســت کــه بــه کــودکان ایــن مــرز و بــوم داشــته اســت. یــادش گرامــی بــاد. 

در ایــن جشــنواره 27 نفــر از اســاتید برتــر دانشــگاه در 12 حیطــه آموزشــی انتخــاب شــدند.
ــرای شــرکت در جشــنواره آموزشــی کشــوری شــهید مطهــری براســاس حیطه هــای شــش گانه از مجمــوع 29  هم چنیــن ب
ــوم  ــه کشــوری جشــنواره مطهــری ارســال شــد و دانشــگاه عل ــه کمیت ــد ارســالی دانشــگاه، 6 فراینــد جهــت داوری ب فراین
پزشــکی ایــران توانســت موفــق بــه کســب رتبــه ســوم فراینــد برتــر در حیطــه ارزشــیابی آموزشــی شــود. امیــد اســت در ســال 

ــن جشــنواره باشــیم. ــر دانشــگاه در ای ــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده شــاهد کســب رتبه هــای برت ــی ب آت

سردبیر
دکتر مرضیه نجومی
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بسم اهلل ارلحمن ارلحيم

اخبار معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

نشست شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه

شــورای مدیــران معاونــت آموزشــی دانشــگاه روز شــنبه مــورخ 96/3/6 در دفتــر معاونــت آموزشــی تشــکیل شــد. ایــن جلســه 
ــت آموزشــی دانشــگاه  ــوزه معاون ــران ح ــه مدی ــلطانی عربشــاهی، مشــاور ایشــان و کلی ــر س ــای دکت ــاب آق ــا حضــور جن ب
تشــکیل شــد و دربــاره تجهیــز مرکــز آموزش هــای مجــازی دانشــگاه، پذیــرش دانشــجوی MD-Ph.D ویــژه ی اســتعدادهای 
درخشــان و برنامــه عملیاتــِی اختصاصــی معاونــت آموزشــی دانشــگاه بحــث و بررســی انجــام شــده و تصمیمــات الزم اخــذ 

گردیــد.
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برگزاری جلسه پایش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

جلســه ی پایــش بســته های تحــول و نــوآوری روز شــنبه مــورخ 96/02/30 بــا حضــور معــاون آموزشــی دانشــگاه، مدیــر مرکــز 
مطالعــات و توســعه آمــوزش دانشــگاه، دبیــران بســته های تحــول و کارشناســان ســامانه پایــش در دفتــر معاونــت آموزشــی 
دانشــگاه برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه آقــای دکتــر علــی کبیــر بــه عنــوان دبیــر پایــش بســته های تحولــی و آقــای دکتــر 
ــر  ــد. در ادامــه عــالوه ب ــه ســوی دانشــگاه نســل ســوم معرفــی گردیدن امیــد پورنیــک بــه عنــوان دبیــر کارگــروه حرکــت ب
ــر اهمیــت فرآینــد انجــام کار فعالیت   هــای  ــه کارشناســان و دبیــران، ب ــی ب ــد پایــش بســته های تحول آمــوزش ســامانه جدی

محــول شــده از ســوی وزارت متبــوع و بارگــذاری مســتندات بــه موقــع و جامــع در ســامانه پایــش تاکیــد شــد.
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برگزاری نشست شورای مدیران معاونت آموزشی

شــورای مدیــران معاونــت آموزشــی دانشــگاه روز شــنبه مــورخ 96/2/9 در دفتــر معاونــت آموزشــی دانشــگاه تشــکیل شــد. در 
ایــن جلســه کــه جنــاب آقــای دکتــر ســلطانی عربشــاهی معــاون محتــرم آموزشــی، مشــاور ایشــان و مدیــران حــوزه معاونــت 
ــت آموزشــی، نحــوه پرداخــت حق التدریــس  آموزشــی شــرکت داشــتند، درخصــوص فعالیــت مدیریت هــای مجموعــه معاون

اعضــاء محتــرم هیئــت علمــی دانشــگاه، 
راه انــدازی مرکــز آموزش هــای مجــازی و نیــز مرکــز آزمــون دانشــگاه و ســامانه ارزیابــی عملکــرد اعضــاء هیئــت علمــی بحــث 

و بررســی انجــام گرفتــه و تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد.
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موافقت با تأسیس مقطع کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی مواد غذایی در دانشکده پیراپزشکی

ــه اســتناد رأی صــادره در 259 جلســه شــورای گســترش  پــس از ســپری شــدن 2 ســال تــالش و پیگیری هــای مســتمر ب
ــی مقطــع کارشناســی ارشــد  ــواد غذای ــدازی رشــته میکروب شناســی م ــا درخواســت و راه ان ــوم پزشــکی ب دانشــگاه های عل

ــه عمــل آمــد. ــرای یــک دوره موافقــت ب ــا ظرفیــت پذیــرش 3 نفــر دانشــجو ب ناپیوســته در دانشــکده پیراپزشــکی ب

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه برای پیوستن به کارگروه های تحول آموزش

ــوآوری در  ــول و ن ــته های تح ــده در بس ــف ش ــای تعری ــت کارگروه ه ــروع فعالی ــه ش ــه ب ــا توج ــاند ب ــتحضار می رس ــه اس ب
آمــوزش علــوم پزشــکی در ســال 1396، بدینوســیله از اعضــاء محتــرم هیئــت علمــی بــرای مشــارکت در پیشــبرد فعالیــت 
هــای تعییــن شــده دعــوت بــه عمــل می آیــد. لــذا عالقمنــدان می تواننــد بــرای پیوســتن بــه هــر یــک از کارگروه هــای تحــول 
آمــوزش بــا دبیرخانــه تحــول آمــوزش مســتقر در مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش دانشــگاه، بــا کارشــناس مرکــز مطالعــات 
ســرکار خانــم دکتــر دشــتی بــا شــماره  86702203  تمــاس حاصــل نماینــد. شــایان ذکــر اســت اعضــای محتــرم هیئــت 
علمــی دانشــگاه بــا همــکاری در هــر یــک از کارگروه هــای بســته های تحــول آمــوزش، از امتیــاز آموزشــی در ســامانه ســعاد 

نیــز برخــوردار خواهنــد شــد.

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه برای فعالیت در بسته های تحول و نوآوری آموزش

مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش دانشــگاه از دانشــجویان عالقمنــد بــه فعالیــت در بســته های تحــول و نــوآوری آمــوزش 
دعــوت بــه همــکاری می کنــد. لــذا عالقمنــدان می تواننــد بــرای فعالیــت در بســته های تحــول و نــوآوری آمــوزش بــا دبیرخانــه 
تحــول آمــوزش مســتقر در مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش دانشــگاه، بــا کارشــناس مرکــز مطالعــات ســرکار خانــم دکتــر 
دشــتی بــا شــماره  86702203  تمــاس حاصــل نماینــد. شــایان ذکــر اســت دانشــجویان می تواننــد پایان نامه هــای خــود را 
نیــز در قالــب ایــن بســته ها بــه انجــام برســانند و از خدمــات مشــاوره ای مرکــز مطالعــات دانشــگاه در ایــن زمینــه بهره منــد 

. ند گرد
 

برگزاری جلسه تحول و نوآوری )مرور شاخص های اعتباربخشی(

ــوزش دانشــجو" در  ــداف و آم ــالت و اه ــرور شــاخص های اعتباربخشــی حــوزه رس ــا موضــوع "م ــوآوری ب جلســه تحــول و ن
تاریــخ 96/3/23 در دانشــکده پزشــکی ســالن شــهید خانلــری  از ســاعت 10 الــی 12 برگــزار شــد. مــوارد مطــرح شــده در 

ــود از: ــارت ب ــه عب این جلس
 1- مرور استانداردها و نشانگرهای الزامی و ترجیحی در حوزه رسالت و اهداف و آموزش دانشجو.

2- توانمندسازی در نگارش برنامه عملیاتی و آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی. 
هم چنیــن در انتهــا مقــرر گردیــد در تاریــخ 96/3/30 از تمامــی مدیــران گروه هــای علــوم پایــه دانشــگاه جهــت توانمندســازی 
نــگارش برنامــه عملیاتــی و آشــنایی بــا اســتانداردهای اعتبــار بخشــی دعــوت بــه عمــل آیــد. بــا توجــه بــه درخواســت شــرکت 
کننــدگان در جلســه در خصــوص برگــزاری دوره توانمندســازی ارزشــیابی برنامــه عملیاتــی، مقــرر برگــزاری کارگاه مذکــور در 

اولویــت برنامه هــای واحــد توانمندســازی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه باشــد.
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کارگاه هاي سال  96واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی مرکز توسعه آموزش پزشکی

محل برگزاری ساعت مسئول کارگاه تاریخ نام کارگاه ردیف

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/1/28 دکتر دهناد استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی
1

8 -13 سالن افتخاریان 96/2/16 دکتر مهروی مرجعیت 2

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/2/19 دکتر برادران مرور نظام مند و متاآنالیز 3

8 -13 سالن افتخاریان 96/2/23 دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم؟ 4

8 -13 سالن افتخاریان 96/2/24 دکتر کبیر New approach to lifelong learning
5

8 -13 سالن افتخاریان 96/2/26 دکتر سلطانی عربشاهی روش های تدریس در عرصه های مختلف بالینی
6

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/3/1 دکتر عمرانی یادگیری الکترونیکی)طراحی آموزشی(
7

8 -13 سالن افتخاریان 96/3/3 دکتر سیدین تکنیک های تئاتر در تدریس
8

8 -13 سالن افتخاریان 96/4/10 دکتر کوهپایه زاده ارزیابی مبتنی بر عملکرد
9

8 -13 سالن افتخاریان 96/4/11 دکتر مرادی ارزیابی اقتصاد در مطالعات اقتصاد سالمت
10

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/4/13 دکتر برادران  اصول داوری مقاالت و انتشار مقاالت در مجالت
معتبر

11

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/4/14 دکتر وطن خواه راهبردهای ارتقاء کیفیت
12

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/4/17 دکتر عمرانی یادگیری الکترونیکی
(multi media,camtasia studio)

13

8 -13 سالن افتخاریان 96/4/18 دکتر جانانی آموزش پاسخ گو بین رشته ای
14

8 -13 سالن افتخاریان 96/4/19 خانم مسرور روش های ارزشیابی )1(
Logbook&Osce

15

8 -13 سالن افتخاریان 96/4/20 دکتر سلطانی عربشاهی طراحی سؤال
16

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/4/21 خانم باقرزاده اصول و مبانی ترجمه پیشرفته
17

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/4/24 دکتر جانانی SPSS 18

8 -13 سالن افتخاریان 96/4/25 دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه های آموزشی
19

8 -13 سالن افتخاریان 96/4/26 دکتر پیروی روش تحقیق کیفی مقدماتی
20

8 -13 سالن افتخاریان 96/4/27 خانم مسرور
روش های ارزشیابی )2(

Simulation,Checklist,essay,portfolio,
minniCEX&triple jump

21
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محل برگزاری ساعت مسئول کارگاه تاریخ نام کارگاه ردیف

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/4/28 دکتر تورانی Action training 22

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/4/31 دکتر شجری Mendhy,mindmap,concept map 23

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/5/1 دکتر آرین خصال آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی 24

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/5/2 دکتر نعمتی     search strategy جستجوی الکترونیکی 25

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/5/3 دکتر بیداری شبیه سازی بالینی 26

8 -13 سالن افتخاریان 96/5/10 دکتر سلطانی عربشاهی روش های آموزش بالینی و درمانگاهی 27

8 -13 سالن افتخاریان 96/7/10 دکتر امینی تداخالت طب سنتی با طب جدید 28

8 -13 سالن افتخاریان 96/7/11 دکتر ملکوتی ارتباط مدیریت و رهبری در گروه 29

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/7/12 دکتر پیروی روش تحقیق کیفی- پدیدارشناسی 30

8 -13 سالن افتخاریان 96/7/15 دکتر مهروی مالکیت معنوی ثبت و اختراع 31

8 -13 سالن افتخاریان 96/7/16 دکتر امینی حفظ الصحه 32

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/7/17 دکتر صالحی ابزارسازی )آشنایی و ساخت( 33

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/7/18 دکتر سلطانی عربشاهی سخنرانی مؤثر 34

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/7/23 دکتر سهرابی ارزشیابی دانشجو 35

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/7/25 دکتر نجومی، دکتر برادران روش مطالعات مداخله ای در آموزش پزشکی 36

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/7/29 دکتر دهناد
یادگیری الکترونیکی

Advanced powerpoint and Multi 
media-camtasia studio

37

8 -13 سالن افتخاریان 96/8/6 دکتر مهروی Application of innovation at the 
university 38

8 -13 سالن افتخاریان 96/8/7 دکتر نجومی Clinical decision Making 39

8 -13 سالن افتخاریان 96/8/9 دکتر ملکوتی مدیریت تعارضات و مدیریت تغییر در گروه 40

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/8/13 دکتر دهناد  آیین نگارش انگلیسی )ویژگی های متون
)علمی 41

8 -13 سالن افتخاریان 96/8/15 خانم مسرور یادگیری حل مسأله 42

8 -13 سالن افتخاریان 96/8/16 دکتر سلطانی عربشاهی یادگیری در گروه کوچک 43
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محل برگزاری ساعت مسئول کارگاه تاریخ نام کارگاه ردیف

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/8/20 دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی )نگارش جمالت 
پیچیده( 44

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/8/22 دکتر صالحی تحلیل داده های طولی 45

8 -13 سالن کنفرانس پزشکی 96/8/23 دکتر سلطانی عربشاهی تفکر بالینی 46

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/8/27 دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی )نگارش مقاله( 47

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/8/29 دکتر دهناد  )Podcast( یادگیری الکترونیکی 48

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/9/6 دکتر صالحی  )Factor Analysis( تحلیل عاملی 49

8 -13 سالن افتخاریان 96/9/7 دکتر ملکوتی  تأثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در
جایگاه گروه های مشابه 50

8 -13 سالن افتخاریان 96/9/11 دکتر مهروی Patent ثبت اختراع، مالکیت معنوی و 51

8 -13 سالن افتخاریان 96/9/13 دکتر قدس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران 52

8 -13 سالن افتخاریان 96/9/18 دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم 53

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/9/20 دکتر صالحی رگرسیون تست مدل 54

8 -13 سالن افتخاریان 96/9/21 دکتر سلطانی عربشاهی استدالل بالینی 55

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/9/25 دکتر دهناد )Amos( یادگیری الکترونیکی 56

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/9/29 دکتر شوقی MaxQD 57

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/10/3 دکتر هومن SPSS 58

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/10/11 دکتر دهناد )prezi( یادگیری الکترونیکی 59

8 -13 سالن افتخاریان 96/10/12 دکتر ملکوتی مدیریت زمان 60

8 -13 سالن افتخاریان 96/10/18 خانم مسرور ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آیتم آنالیز 61

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/10/20 دکتر شوقی invivo 62

8 -13 سایت صد نفره دانشکده پزشکی 96/11/9 دکتر صالحی طراحی آماری آزمایش 1 و 2 )طرح عاملی(
Factorial design 63

ــات و  ــز مطالع ــی، مرک ــت آموزش ــایت معاون ــه س ــه ب ــق مراجع ــد از طری ــا می توانن ــرکت در کارگاه ه ــت ش ــان جه متقاضی
ــد. ــدام نماین ــت علمــی اق ــی اعضــای هیئ ــوزش پزشــکی، واحــد رشــد و بالندگ توســعه آم

تهیه کنندگان: فرشاد پوررسول، فاطمه وکیلی بیجار )کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش( 
عکس: فرشاد پوررسول، علیرضا سیفی مستان آباد )کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش(
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اخبار گروه آموزش پزشکی دانشگاه

گروه آموزش پزشکی دانشگاه با حضور اساتید گروه و دانشجویان 6 ژورنال کالب با عناوین ذیل برگزار گردید.

The capability approach for medical education: AMEE Guide Medical. 
What are threshold concepts and how can they inform medical education. 
Self-regulated learning processes of medical students during an academic learning task.
To what extent can PBL principles be applied in blended learning: Lessons learned from 
health master programs?
A fresh look at Miller’s pyramid: assessment at the ‘Is’ and ‘Do’ levels. 
What motivates residents to teach? The Attitudes in Clinical Teaching study.

تهیه کنندگان:
دکتر زهره سهرابی )دانشیار گروه آموزش پزشکی(

دکتر مروارید کمالی )کارشناس مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی(

اخبار امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

اهم اقدامات صورت گرفته مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی در سه ماهه اول سال 96 به شرح زیر می باشد.
اخذ مجوز راه اندازی دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

اخذ مجوز ایجاد گروه مستقل قلب و عروق دانشکده پزشکی و تائید شورای دانشگاه
شروع ثبت نام دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال در سامانه نقل و انتقاالت

ایجاد پست الکترونیک برای مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط 
مستقیم با دانشجو

موافقت شورای آموزشی با ایجاد مرکز آموزش های زبان در پردیس بین الملل
موافقت شورای آموزشی با تبدیل تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی به مراکز آموزشی- بهداشتی درمانی

انعقاد تفاهم نامه مراکز آموزشی، درمانی با دانشکده های تابعه
انعقاد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه قبرس شمالی

انعقاد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه علوم پزشکی شاهد

تهیه کنندگان:
کیمیا خجیر انکاس )معاون مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی(

الدن شکوری زنگنه )رئیس اداره پذیرش و ثبت نام(
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اخبار امور هیئت علمی دانشگاه

اهم اقدامات صورت گرفته ی مدیریت هیئت علمی در سه ماهه ی اول سال 96 به شرح ذیل می باشد:  
ارسال پیش نویس دستورالعمل استاد ممتاز به هیئت امنا

تدوین و پایش برنامه جامع عملیاتی سال 96 در حوزه مدیریت امور هیئت علمی 
برگزاری جلسات تدوین دستورالعمل حق تمام وقتی و حق التدریس اعضای هیئت علمی 

برگزاری جلسات پایش برنامه جامع عملیاتی 
برگزاری جلسات هفتگی هم اندیشی با اعضای محترم هیئت علمی پایه و بالینی در خصوص مشکالت اعضای 

هیئت علمی 
برگزاری جلسات جذب و صالحیت علمی اعضای هیئت علمی در دانشکده ها )10جلسه(

تهیه کنندگان 
دکتر علی مظاهری نژاد )سرپرست مدیریت امور هیئت علمی دانشگاه(

رویا میرزایی )کارشناس امور هیئت علمی(

اخبار دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه

ثبت نام از دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد 
مجازی آموزش پزشکی 

دبیرخانــه اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه از دانشــجویان عالقمنــد رشــته پزشــکی مقطــع فیزیوپاتولــوژی متقاضــی تحصیــل 
هم زمــان در دوره کارشناســی ارشــد مجــازی آمــوزش پزشــکی نیم ســال اول ســال تحصیلــی 97- 96 بــا شــرایط زیــر جهــت 

ثبــت نــام در دوره مذکــور دعــوت به عمــل مــی آورد. 
کسب معدل کل حداقل 16 

عضویت در استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه تسهیالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ویژه استعدادهاي 
درخشان 

نداشتن مشکالت آموزشی اعم از مردودی و مشروطی در دروس 

MD-MPH ثبت نام از دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل هم زمان در دوره

دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه از دانشجویان عالقمند رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی متقاضی تحصیل هم زمان 
در دوره MD-MPH نیم سال اول سال تحصیلی 97- 96 با شرایط زیر جهت ثبت نام در دوره مذکور دعوت به عمل می آورد. 

کسب معدل کل حداقل 16 
عضویت در  استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه تسهیالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ویژه استعدادهاي 

درخشان نداشتن مشکالت آموزشی اعم از مردودی و مشروطی در دروس

 
کارگاه های برگزارشده فصل بهار دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه

دبیرخانــه اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه جهــت ارتقــای علمــی و پژوهشــی دانشــجویان در فصــل بهــار کارگاه هــای زیــر 
ــماره های 86702251-  ــا ش ــه ب ــن دبیرخان ــای ای ــایر کارگاه ه ــالع از س ــت اط ــد جه ــان می توانن ــرد. متقاضی ــزار ک را برگ

ــد.  ــاس حاصــل نمایی 86702205  تم
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محل برگزاری ساعت تاریخ مسئول برگزاری مدرس کارگاه نام کارگاه ردیف

15-18 سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی-
طبقه اول

96/2/17
96/2/24 خانم دکتر عطایی آقای دکتر مرادی الکه  آشنایی با مطالعات مرور

سیستماتیک 1

8-12 سالن کامپیوتر دانشکده بهداشت  سه شنبه
96/2/12 خانم دکتر عطایی خانم شکری

آشنایی با نرم افزار
Multimedia  Builder 2

8-12 سالن کامپیوتر دانشکده بهداشت  سه شنبه
96/2/19 خانم دکتر عطایی خانم شکری آشنایی با نرم افزار

Captivate 3

15-18 سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی-
طبقه اول

 سه شنبه
96/2/19 خانم دکتر عطایی خانم دکتر گوهری نژاد پروپوزال نویسی 4

15-18 سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی-
طبقه اول

 شنبه
96/2/23 خانم دکتر عطایی خانم دکتر جانانی آشنایی با نرم افزار

SPSS 5

تهیه کنندگان 
دکتر آنژیال عطایی پیرکوه )سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه(

مریم شکری )کارشناس دبیرخانه استعدادهای درخشان(

15
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حرفه ای گرایی: گامی در راستای اعتالی فردای آموزش پزشکی

شیرین قنواتی )دانشجو مقطع دکتری آموزش پزشکی ورودی مهرماه 1395 (
دکتر محمدرضا دهقانی )استادیار گروه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(

تاریخچه حرفه ای گرایی
از گذشــته تاکنــون حرفه ای گــری بــا طبابــت عجیــن بــوده اســت طوری کــه قدمــت آن بــه قدمــت طبابــت اســت. بــا توجــه 
ــردد.  ــر می گ ــتفاده ب ــال اس ــش از 2000 س ــه بی ــری1 ب ــد واژه حرفه ای گ ــان می کن ــال 2009 بی ــروس در س ــه ک ــه آن چ ب
درگذشــته ای دور حرفه ای گــری بــه معنــای تــالش بــرای تخفیــف رنــج بیمــار تعریــف می شــده اســت و در طــول تاریــخ بــه 

ســیر پیشــرفت خــود ادامــه داده اســت تــا بــه معنــای کنونــی خــود رســیده اســت.
ــد مشــهود و  ــث مکــرری کــه وجــود دارن ــه احادی ــا اســتناد ب ــز ب ــر اســت اهمیــت حرفه ای گــری در اســالم نی ــه ذک الزم ب
ــد  ــه حضــرت موســی )ع( از خداون ــود ک ــوار مطــرح می ش ــد 62 بحاراالن ــال در صفحــه ی 63 جل ــور مث مســلم اســت. به ط
متعــال پرســیدند: خدایــا درد از کیســت؟ جــواب شــنیدند: از مــن، پرســیدند؟ دوا از کیســت؟ جــواب شــنیدند: از مــن، ســپس 
ــد. تفســیر  ــزه می گردانن ــش را پاکی ــای خوی ــان نفس ه ــود به وســیله آن ــج را چــکار اســت؟ فرم ــده معال ــس بن پرســیدند؟ پ

ــا پاکیــزه گرداننــده اســت.  شــده اســت از آن جــا پزشــک را طبیــب می نامنــد چــرا کــه معنایــش آرامش دهنــده ی

تعریف حرفه2:
»حرفــه« بــه معنــای کســب وکار و در زبــان التیــن معــادل Profession می باشــد. ایــن واژه از واژه ی »پروفشــیو« گرفته شــده 
ــود.  ــوب می ش ــن ها محس ــن پروفش ــی از قدیمی تری ــت یک ــت. طباب ــد کاری اس ــک تعه ــرای ی ــت اج ــای آن ضمان ــه معن ک
ــرای یــک حرفــه  هــر پروفشــن 3 ویژگــی اصلــی دارد کــه زیربنــای آن را تشــکیل می دهــد: 1- بررســی صالحیــت افــراد ب
2- مســیولیت پذیری در قبــال یــک جامعــه و مشــتریان 3- محــق جهــت پذیــرش یــا اخــراج اعضــاء در صــورت ناتوانی شــان 

در اجــرای وظایــف محولــه
ــری  ــی حرفه ای گ ــای کل ــده ی ویژگی ه ــه دربرگیرن ــت ک ــی اس ــی چندوجه ــا Professionalism مفهوم ــی ی حرفه ای گرای
ازجملــه ازخودگذشــتگی، افتخــار و شــرافت، محبــت و دلســوزی، احتــرام، مســئولیت پذیری، پاســخگویی، تعالــی، دانش پژوهــی 

ــد. ــری می باش و رهب
بــر اســاس تعریــف ارائه شــده از فدراســیون اروپایــی طــب داخلــی در ســال 2002 حرفه ای گرایــی قــراردادی بیــن پزشــکان 
ــزان  ــدن می ــم ش ــه ک ــه ب ــا توج ــتم ب ــرن بیس ــد. در ق ــرا درآورن ــه اج ــه مرحل ــود را ب ــه ی خ ــا حرف ــد ت ــه می باش و جامع
ــی  ــا تعریف ــد ت ــرد هــم جمــع آمدن ــا گ ــی اروپ ــه پزشــکان، گروهــی از پزشــکان فدراســیون طــب داخل ــاران ب ــاد بیم اعتم
عملیاتــی و چارچوبــی از حرفه ای گرایــی را تعریــف کــرده و بدین وســیله ارتباطــی مجــدد بیــن پزشــک و بیمــار مبتنــی بــر 
حرفه ای گرایــی ایجــاد نماینــد. ازآن پــس دیدگاه هــای متفاوتــی در مــورد حرفه ای گرایــی ایجــاد گشــت کــه بــه  اختصــار در 

ــم: ــا می پردازی ــح آن ه ــه توضی ــر ب زی

حرفه ای بودن به عنوان فهرستی از ویژگی ها و رفتارها:
ــد. از  ــته باش ــد داش ــه ای بای ــرد حرف ــک ف ــه ی ــت ک ــی اس ــار و ویژگی های ــی، رفت ــور از حرفه ای گرای ــدگاه منظ ــن دی در ای
زمانــی کــه ایــن دیــدگاه شــروع و رشــد نمــود مطالعاتــی انجــام گرفــت کــه بــر اســاس ایــن مطالعــات، حرفه هــا، زیربنــای 
ــه کار گرفتــه می شــدند.  ــد کــه در مــوارد خــاص و در راســتای دانــش تخصصــی خــود ب ــی بودن ســازمان یافته ی متخصصان
ــوع  ــده انتخــاب ن ــی می باشــند دربرگیرن ــف حرفه ای گرای ــرض تعری ــه هم ع ــدگاه ک ــن دی ــای آموزشــی مناســب ای رویکرده

ــی می باشــد. ــتانداردهای اخالق ــی اس ــت و ارزیاب ــرای صالحی ــدگان و ایجــاد اســتانداردهایی ب درســت یادگیرن

حرفه ای بودن با توجه به نقشی که در جامعه ایفا می کند:
ایــن دیــدگاه تأثیــر بــر نقشــی دارد کــه حرفه ای هــا در جامعــه بــازی می کننــد. کم کــم ایــن تعریــف از تعریــف خودمحــور 

بــه تعریــف جامعه محــور تغییــر یافــت.
1 - Professionalim
2 - Profession
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حرفه ای بودن به عنوان ساختار اجتماعی:
ــف و  ــه را از تعاری ــه توج ــن اســت ک ــدگاه ای ــن دی ــت ای ــود. مزی ــه می ش ــی توج ــد حرفه ای گرای ــر فرآین ــدگاه ب ــن دی در ای
فهرســت ها بــه ســمتی می کشــاند کــه در آن هویــت حرفه ای هــا به صــورت اجتماعــی ســاخته می شــود و از طریــق 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــورد حمای ــازمانی م ــاختار س س

حرفه ای بودن به عنوان وسیله ای برای کنترل اجتماعی:
ــدگاه  ــرای کنتــرل تولیــد دانــش می باشــد. در ایــن دی ــد کــه حرفه ای گرایــی وســیله ای ب ــر ایــن باورن برخــی از محققیــن ب
ــان مطــرح اســت ســوق  ــا درم ــاری ی ــه ســمت مفاهیمــی گســترده تر ازآنچــه در حیطــه ی ســامتی، بیم ــش، ب ــد دان تولی

می دهــد.

تعریف حرفه ای گرایی:
وبســتر1 حرفه ای گرایــی را رفتــار، اهــداف، یــا کیفیت هایــی کــه یــک حرفــه یــا یــک شــخص حرفــه ای را معرفــی و مشــخص 
ــه ای از  ــر حرف ــت از تفک ــارت اس ــی عب ــه حرفه ای گرای ــت ک ــان داش ــوان اذع ــن می ت ــد. همچنی ــف می نمای ــد، تعری می کن
ــه اکثــر زمینه هــای  اســتانداردهای مشــاغل مهــم و معتبــری ماننــد پزشــکی، حقــوق گرفتــه شــده اســت کــه هم اکنــون ب
اشــتغال نیــز تعمیــم یافتــه اســت )1(. حرفه ای گرایــی معمــوالً بــه اســتانداردهایی اشــاره دارد کــه از کارکنــان در محــل کار 

انتظــار مــی رود. ایــن انتظــارات عبــارت اســت از:
   ظاهر فرد

   رفتار
   استانداردهای عملکردی

حرفه ای گرایی شیوه های خاص از رفتار در محل کار است که ارزش ها و نقش های حرفه ای را در رفتار ما نشان می دهد.

تعریف فرد حرفه ای:
فرد حرفه ای- فردی که کارش را با صداقت انجام می دهد و ضمن انجام کار با کیفیت، اخاق حرفه ای را هم رعایت می کند.

1 - Webster

ویژگی افراد حرفه ای
ــش تخصصــی خــود شــناخته می شــوند.  ــه دان ــا توجــه ب ــه ای ب ــراد حرف ــی: قبــل از همــه، بســیاری از اف ــش تخصص دان
آن هــا تعهــد شــخصی زیــادی دارنــد و مهارت هــای خــود را همیشــه بهبــود و ارتقــا می دهنــد. در صــورت لــزوم نیــز مــدارک 
و گواهی نامه هایــی را کــه باعــث افزایــش دانــش آن هــا شــود، کســب می کننــد. البتــه نیــازی نیســت کــه بــرای هــر شــغلی 
ــا  ــد؛ امــا افــراد حرفــه ای ب ــه مــدارک تحصیلــی باالیــی ندارن مــدارک علمــی کســب شــود. درواقــع برخــی حرفه هــا نیــاز ب
ــه دانــش تخصصــی مــورد نیــاز رشــته خــود، تســلط یابنــد و ایــن  جدیــت و دقــت و سخت کوشــی تــالش می کننــد کــه ب

دانــش را بــه روز نگــه  دارنــد تــا بتواننــد شــغل خــود را بــه بهتریــن شــکل انجــام دهنــد.

ــل  ــان عم ــه تعهداتش ــئولیت پذیری ب ــا مس ــد و ب ــام می کنن ــا کار را تم ــغلی: حرفه ای ه ــاز ش ــورد نی ــتگی م شایس
ــه تعهداتشــان عقــب بماننــد، ســعی می کننــد  ــه وجــود بیایــد کــه باعــث شــود آن هــا نســبت ب می کننــد. اگــر شــرایطی ب
کــه انتظــارات را بــا توجــه بــه اولویت هــا انجــام داده و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط، بهتریــن اقــدام را انتخــاب کننــد. آن هــا 

ــال راه حــل هســتند. ــه دنب ــد و ب ــه نمی آورن ــه و توجی بهان

ــه آن پایبنــد  ــر، همــکاران و ... می دهنــد، ب ــه مدی ــی را ب ــی کــه قول ــه ای: زمان ــالق حرف ــه اخ ــدی ب ــت و پایبن صداق
هســتند. اگــر بــه نظــر می رســد کــه قــادر بــه انجــام کاری تــا پایــان مهلــت آن نیســتند، هــر چــه ســریع تر آن را بــه مدیــر، 
تیــم و همــکاران خــود اطــالع می دهنــد. در هــر صــورت تمــام تــالش خــود را بــرای اجتنــاب از رســیدن بــه ایــن وضعیــت، 
ــه انتظــارات توجــه کــرده و بهتریــن شــرایط را ایجــاد  انجــام می دهنــد. به جــای توجیــه کــردن، ســعی می کننــد بیشــتر ب

نماینــد.
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ــرای مثــال، کارمنــد بخــش خدمــات درمانــی را  خــود نظمــی: حرفه ای هــا تحــت  فشــار نیــز حرفــه ای رفتــار می کننــد. ب
ــه ایــن حرکــت ناراحــت و  ــرو شــده اســت. به جــای این کــه در پاســخ ب ــا همراهــان عصبانــی بیمــار روب تصــور کنیــد کــه ب
ــی خــود را نشــان می دهــد. ــا حفــظ آرامــش و انجــام اقدامــی کــه مناســب شــرایط باشــد، حرفه ای گرای ــی شــود، ب عصبان

قابل اعتمــاد و احتــرام: افــراد حرفــه ای هوشــمند بــدون توجــه بــه شــرایط، احتــرام خــود را بــه دیگــران نشــان می دهنــد. 
آن هــا درجــه باالیــی از هــوش احساســی دارنــد و بــا توجــه بــه خواســته های دیگــران، تأثیــر منفــی را در تعامــل بــا همــکاران 

ــد. ایجــاد نمی کنن

در دسترس بودن: افراد حرفه اي همیشه در دسترس هستند.

رفتــار تــوأم بــا وقــار و مناســب: آدم هــای حرفــه ای، افــرادی متواضــع هســتند. اگــر پــروژه یــا کاری خــارج از تخصــص 
ــا  ــریع از آن ه ــند، س ــته باش ــاز داش ــی نی ــه کس ــه ب ــا درصورتی ک ــد. آن ه ــی ندارن ــه آن هراس ــراف ب ــد، از اعت ــا باش آن ه

ــتند. ــتاق هس ــران مش ــری از دیگ ــه یادگی ــد و ب ــک می کنن ــت کم درخواس

ــام  ــود انج ــات خ ــا و اقدام ــرات، صحبت ه ــه در نظ ــتباهاتی ک ــئولیت اش ــا مس ــئولیت پذیر: حرفه ای ه ــد و مس متعه
ــوی دارد و یکــی از  ــاری آن هــا رابطــه ق ــا صداقــت و انســجام رفت ــن ویژگــی مســئولیت پذیری ب ــد. ای می دهنــد را می پذیرن

ــد. ــکیل می ده ــی را تش ــی حرفه ای گرای ــر اصل عناص

ــار خــود را در کار نشــان  ــت و انســجام رفت ــی چــون صداق ــا ویژگی های ــه: حرفه ای ه ــار صادقان ــان و رفت ــع، مهرب قاط
ــرای  ــد. ب ــب می کنن ــران را جل ــاد دیگ ــز اعتم ــل نی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــل می کنن ــود عم ــده خ ــه وع ــا ب ــد. آن ه می دهن
ــام  ــب ترین کار را انج ــه مناس ــد. همیش ــه نمی کنن ــا مصالح ــه آن ه ــبت ب ــتند و نس ــل هس ــرام قای ــود احت ــای خ ارزش ه

ــود. ــام ش ــران تم ــان گ ــن کار برایش ــر ای ــی اگ ــد حت می دهن

ــر  ــت. اگ ــت اس ــدی و دق ــزی، زمان بن ــد برنامه ری ــی نیازمن ــن ویژگ ــد. ای ــه آماده ان ــا همیش ــان: حرفه ای ه ــت زم مدیری
مدیریــت زمــان و مهارت هــای برنامه ریــزی خــود را افزایــش دهنــد می تواننــد همیشــه رونــد توســعه خودشــان بــه ســمت 

ــد )2(. ــرل نماین ــی را کنت حرفه ای گرای

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

سایر مفاهیم مرتبط

ــی مســئولیت و  ــدرت، ســاختارهای سلســله  مراتب ــی ق ــی و منطق ــده اشــکال قانون ــازمانی: در برگیرن ــی س حرفه ای گرای
ــت. ــت اس ــارت مدیری ــرل و نظ ــا کنت ــو ب ــتاندارد، همس ــای کاری اس ــری، رویه ه تصمیم گی

ــدار شــغلی هســتند نشــان  ــه دارای اقت ــه ای ک ــای حرف ــان گروه ه ــان رســمی می ــغلی: توســط گفتم ــی ش حرفه ای گرای
داده می شــود. دارای ماهیتــی اســت کــه اعتمــاد در کارفرمــا و مشــتری را بــه وجــود مــی آورد؛ بنابرایــن، اقتــدار بــر مبنــای 

توانایــی حرفــه ای شــاغل، داوری مدبرانــه و ارزیابــی درســت او در شــرایط پیچیــده کاری اســت )3 و 4(.

چگونه حرفه ای گرایی را نشان می دهند؟
بــا توجــه بــه مشــخصه های گفته شــده، افــراد حرفــه ای بــرای دیگــران احتــرام و ارزش قایــل هســتند. آن هــا اعتبــار اصلــی 
ســازمان خــود به حســاب می آینــد. ایــن نکتــه اهمیــت ایــن مطلــب را می رســاند کــه چــرا بایســتی شــهرت حرفــه ای بــودن 

را در ســازمان کســب کنیــم. افــراد واقعــاً حرفــه ای، قبــل از هــر چیــز بــه پیشــرفت فکــر می کننــد.

اخالق حرفه ای در آموزش عالی

ــل  ــه ای از عوام ــه مجموع ــه ای ب ــم حرف ــوزه مه ــک ح ــوان ی ــگاهی به عن ــای دانش ــس و آموزش ه ــد تدری ــی فراین اثربخش
فــردی، حرفــه ای و ســازمانی بســتگی دارد. در ایــن میــان برخــورداری اعضــای هیئــت  علمــی از قابلیت هــا و صالحیت هــای 
حرفــه ای و الــزام آنــان بــه رعایــت مجموعــه ای از اصــول و اســتاندارد های حرفــه ای در فراینــد تدریــس نقــش تعیین کننــده 
در افزایــش اثربخشــی فعالیت هــای آموزشــی دارد. در واقــع رعایــت اســتانداردهای اخــالق حرفــه ای در تدریــس بــه  منزلــه 
ــکاران و  ــجویان، هم ــا دانش ــل ب ــا در تعام ــه آن ه ــاتید ب ــام اس ــه اهتم ــردد ک ــی می گ ــه ای تلق ــی حرف ــور اخالق ــک منش ی
ــه ســطح  ــر افزایــش کارآمــدی در بازدهــی تدریــس، ب ــد عــالوه ب مجموعــه ی ســازمانی گــروه آموزشــی و دانشــگاه می توان

ــد )1(. ــجویان بینجام ــوص دانش ــدی علی الخص ــن فراین ــان چنی ــدی ذینفع ــی از رضایت من باالی
ــه  ــه ای ب ــالق حرف ــتاندارد های اخ ــال 2009، اس ــی در س ــزی آموزش ــی برنامه ری ــه بین الملل ــف مؤسس ــاس تعری ــر اس ب
ــب کاری،  ــار مناس ــاد، رفت ــون اعتم ــی چ ــروی از آن، ارزش های ــورت پی ــه در ص ــوند ک ــالق می ش ــول اط ــه ای از اص مجموع
انصــاف و مهربانــی ارتقــا می یابنــد. چنیــن اســتانداردهایی در حــوزه آمــوزش بــه مفهــوم پاســخگویی متقابــل و پاســخگویی 
افــرادی کــه متولــی نیــل بــه یــک آمــوزش کیفــی هســتند، می باشــد. هــدف کلــی ایــن اســتانداردها بهبــود تعهــد، تــالش و 
کارایــی در خدمــات افــراد درگیــر در حرفــه معلمــی و ارایــه راهنمایی هــای حرفــه ای بــه آنــان از طریــق تدویــن هنجارهــای 

ــد )2(. ــه ای می باش ــار حرف رفت
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اخــالق جمــع خلــق و در لغــت بــه معنــای خوی هــا و علــم اخــالق یــا تهذیــب اخــالق یــا تهذیــب نفــس، یکــی از شــعب 
ــن خــاص. ــا یک ت ــرای نفــس خــود ی ــر انســان اســت ب ــا و تدبی ــد و نیک خوی ه ــش ب ــی اســت و آن دان حکمــت عمل

ایــن اصطــالح همچنیــن بــه معنــای صفــت نفســانی یــا هئیــت راســخه ای اســت کــه در نفــس انســان شــکل می گیــرد و در 
ــد.  ــروز می کن ــف ب ــای مختل ــار و عکس العمل ه ــاوت به صــورت رفت ــای متف ــی و در موقعیت ه ــردی و اجتماع ــای ف برخورد ه

ازنظــر علمــی، اخــالق معرفتــی اســت کــه از افعــال اختیــاری انســان بــر اســاس یــک ســیر عقالیــی شــکل می گیــرد. 
از منظــر دینــی چنانچــه ایــن خلق وخــوی بــا ارزش هــای واالی نفســانی و اســالمی منطبــق باشــد فضیلــت و اگــر در تقابــل 
ــا مجموعــه ای از ســؤاالت گوناگــون در مــورد این کــه  ــا آن قــرار بگیــرد رذیلــت نامیــده می شــود، از ایــن رو علــم اخــالق ب ب

چــه چیــزی خــوب اســت، درســت اســت، فضیلــت و حســن اســت و یــا ارزش و اهمیــت دارد، رو بــه رو اســت. 
بــر ایــن اســاس اخــالق پایــه تربیــت انســان اســت و ازآن جــا کــه انســان خلیفــه خداونــد در زمیــن و پرتویــی از ذات اوســت 
بایــد خــود را بــه صفــات، فضایــل و کمــاالت الهــی بیارایــد تــا بتوانــد نه تنهــا تکالیــف و مســئولیت هایش را در عرصه هــای 
مختلــف حیــات فــردی و اجتماعــی بــه نحــو احســن انجــام دهــد بلکــه ظرفیــت الزم را نیــز بــرای نزدیــک شــدن بــه مبــدأ 
کمــال و مقــام قــرب الهــی در خــود ایجــاد نمایــد کــه »درحقیقــت کســی رســتگار شــد کــه پذیــرای پاکــی گردیــد« )ســوره 

شــمس، آیــه 9(
ــازمان و  ــا س ــه ی ــر جامع ــوی ه ــانی و معن ــرمایه های انس ــای س ــی از ویژگی ه ــوان یک ــه ای به عن ــالق حرف ــالح اخ اصط
به عنــوان نوعــی تعهــد اخالقــی و وجــدان کاری نســبت بــه هــر نــوع کار، وظیفــه و مســئولیت از قــرن 18 و 19 میــالدی در 
ادبیــات سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی نویســندگان غربــی رایــج شــد. بــه زبــان دیگــر، صداقــت در رفتــار، گفتــار و کــردار 
در هــر صنــف و شــغل به عنــوان نمــادی از احتــرام بــه اخــالق حرفــه ای مــورد توجــه قــرار گرفــت و به مــرور زمــان در هــر 
ــبیه  ــته هایی ش ــی و نوش ــاق اصــول اخالق ــه ای و میث ــاق اخــالق حرف ــه، منشــور و میث ــب مرام نام ــه ای در قال شــغل و حرف
بــه آن به صــورت مکتــوب و الــزام آور در آمــد. نکتــه مهمــی کــه در بــاب اخــالق حرفــه ای هنــوز در هالــه ای از ابهــام اســت، 
ضمانــت اجرایــی آن و التــزام افــراد و ســازمان ها بــه رعایــت مفــاد آن اســت. البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــه 
دلیــل تعــدد وظایــف و مســئولیت های مراکــز دانشــگاهی در حوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی و علمــی، بســترهای متفاوتــی 

ــرای مطالعــه آن هــا وجــود دارد )3(. ــرای تدویــن اســتانداردهای اخــالق حرفــه ای و همین طــور ب ب

ــی چــون  ــوزش داده می شــود، روش های ــای نقــش آم ــا ایف ــوارد ب ــن م ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ــی: ب ــوزش حرفه ای گرای آم
 Critical Incidence Education منتورشــیپ و الگــو بــودن1 برای آمــوزش اخالق گرایــی توصیــه می شــود؛ بنابرایــن روش
می توانــد خــوب باشــد. ســاخت فیلــم و داســتان یــا هــر روش دیگــری کــه به وســیله آن بتــوان اخــالق حرفــه ای را گســترش 

داد، مفیــد اســت.
ضرورت آموزش حرفه ای گرایی به مدرسین ازجمله مدرسین دانشگاه

ازآنجــا کــه اســاتید دانشــگاه در مــورد حرفه ای گرایــی هیــچ آموزشــی ندیده انــد، توصیــه می گــردد بــا اســتناد بــه مطالعاتــی 
کــه در ایــن زمینــه اجــرا شــده و همگــی حاکــی از نقــص در آمــوزش حرفه ای گرایــی بــه اســاتید به خصــوص اســاتید علــوم 
ــه توســط وزارت  ــه ای ک ــردد. در مطالع ــن مشــکل اتخــاذ گ ــودن ای ــع نم ــی در راســتای مرتف پزشــکی می باشــند تصمیمات
بهداشــت، درمــان و آمــوزش در آمریــکا در ســال 1992 انجــام پذیرفــت نشــان داده شــد کــه وجــود زیربنایــی بــرای آمــوزش 

تئــوری حرفه ای گرایــی نقــش اســاس در پیشــبرد جوامــع پزشــکی دنیــا دارد )4(.
ــدگان و بهبــود کلــی کیفیــت آمــوزش در  ــه نیازهــای یادگیرن ــر جهــت پاســخ گویی ب ــزاری مؤث ــی اب چــرا کــه حرفه ای گرای
ــی پزشــکی همــان مفاهیــم آمــوزش  تمامــی مقاطــع می باشــد. لیکــن بســیاری از مفاهیــم مــورد اســتفاده در حرفه ای گرای
ــن  ــد. ای ــده ای می باش ــای تعریف ش ــس دارای معیاره ــی در تدری ــند. حرفه ای گرای ــوزش می باش ــه ی آم ــده در حیط داده ش
معیارهــا شــامل داشــتن عملکــرد اجتماعــی، داشــتن دانــش مربوطــه، برخــورداری از اســتقالل در انجــام حرفــه تخصصــی خود 
ــون  و خطــا  ــق آزم ــوزش را از طری ــب آم ــون اســاتید پزشــکی، اغل ــه ای می شــود. از گذشــته تاکن و کســب ارزش هــای حرف
ــرای اســاتید می باشــند. دانشــجویان  ــن معلمــان ب ــن راســتا دانشــجویان بهتری ــد در ای ــاد می گیرن و در طــول کار کــردن ی
ــب برنامــه  ــا انجــام می دهنــد را مشــاهده کــرده و در غال هوشــیار، مشــاهده گرا هســتند کــه هــر چــه اســاتید می گوینــد ی
ــد. بنابرایــن شــاید الزم باشــد  ــا یکدیگــر و بیمــاران آمــوزش گرفتــه و تأثیــر می پذیرن درســی پنهــان از تعامــالت اســاتید ب
حرفه ای گــری در آمــوزش و حرفه ا ی گــری در پزشــکی هم زمــان در اســاتید علــوم پایــه و بالینــی مــورد بررســی قــرار گیــرد 

 .)5-6(

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

21

1 - Role Modeling



96
ار 

-به
وم

س
ره 

شما

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

22

منابع:

1.Australian Capital Territory. Teachers’ code of professional practice. Canberra: Publishing 
Services for the Department of Education and Training. 2006.

2.Banner JM, Cannon HC. The elements of teaching. New Haven and London: Yale University 
Press. 8-1997:1.

3.Braxton J, Bayer M. Faculty misconduct in collegiate teaching. The Johns Hopkins 
University Press. 80-4:76 ;1999.

4.Clark CM, Soder R, Sirotnik S. The teacher and the taught: moral transactions in the 
classroom. In J. I. Goodlad. 265-251 ;2010.

5.Cochran SM. The new teacher education for better or for worth? Educational Researcher. 
17-3 .)7(34 ;2005.

6.Kaveh M, Kojuri J, Rezaee R, et al. Social and Behavioral Sciences in Medical Education. 
Namaye Parsi Publication.



96
ار 

-به
وم

س
ره 

شما

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تاریخچه ی دانشگاه: مصاحبه با دکتر سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه

ــدم  ــران دوران خدمــت ام را گذران ــوم پزشــکی ای از مــن خواســته شــده به عنــوان کســی کــه ســالیان ســال در دانشــگاه عل
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ــط ب ــن مرتب ــل م ــمتی از دوران تحصی ــه قس ــد ک ــل ام را )هرچن ــال دوران تحصی ــن ح و در عی
ایــران نبــوده( در یــک از مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــوده اســت کــه درخصــوص تاریخچــه ی 
دانشــگاه صحبــت کنــم. یکــی از مراکــزی کــه بعدهــا بــا ایجــاد دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــه ایــن دانشــگاه ملحــق شــد 
یعنــی بیمارســتان فیروزگــر. مــن از ســال 1355-1354 تقریبــاً در همیــن ســال ها، بــرای آمــوزش دیــدن دوره ی بالینــی و 
اســتاجری ام، وارد بیمارســتان فیروزگــر شــدم. چــون در آن موقــع هنــوز وابســته بــه وزارت بهــداری آن زمــان و تحــت نظــارت 
آمــوزش دانشــگاه جنــدی شــاپور بــود. بعــد دوران اســتاجری، دوران کارورزی، کارآمــوزی و بعدهــا هــم بــا تشــکیل دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ایــران، دوران دســتیاری ام را هــم در آن جــا گذرانــدم. تقریبــاً بــا ایــن احتســاب نزدیــک بــه حــدود 40-41 

ســال می شــودکه مــن در بیمارســتان فیروزگــر هــم آمــوزش دیــدم و هــم خدمــت کــردم. 
ســابقه دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــه تأســیس مرکــز پزشــکی شاهنشــاهی در زمــان پیــش از انقــالب کــه بعدهــا بــا وقــوع 
انقــالب اســالمی بــه مرکــز پزشــکی ایــران تغییــر نــام داد و بعدهــا بــا قانونــی کــه از مجلــس شــورای اســالمی گذشــت یعنــی 
قانــون ادغــام آمــوزش پزشــکی در وزارت بهــداری، مرکــز پزشــکی ایــران تبدیــل بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــد و همــان 

نــام ایــران را کــه برگرفتــه از مرکــز پزشــکی ایــران بــود بــه خــودش گرفــت یعنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران.
اولیــن رئیــس دانشــگاه کــه از مرکــز پزشــکی ایــران هــم ســابقه ای از ایشــان وجــود داشــت، آقــای دکتــر خســروی بودنــد کــه 
ــده داشــتند.  ــه عه ــود ریاســت دانشــگاه را ب ــی ب ــگ تحمیل ــا اوج ســال های جن ــان ب ــه هــم زم ایشــان در آن ســال هایی ک
بــا رســمی شــدن داســتان ادغــام  و تشــکیل دانشــگاه های علــوم پزشــکی، آقــای دکتــر ســجادی کــه از ســال های قبــل از 
انقــالب تاکنــون، اســتاد مــن هســتند، بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران شــروع بــه کار کردنــد. چــون ماننــد 
دو دانشــگاه دیگــر مســتقر در تهــران، مــا دانشــگاه مــادری نداشــتیم کــه در مجموعــه وزارت علــوم باشــد و مــا از آن جــدا 
شــده باشــیم، بســیاری از نهادهــای دانشــکده ی دانشــگاه مــا را بایــد ترکیبــی از چنــد دانشــکده و یــا چنــد مدرســه عالــی 
دانســت. بــرای مثــال دانشــکده پرســتاری مــا، مجموعــه ای از ادغــام چندیــن مدرســه عالــی پرســتاری و انســتیتوی پرســتاری 
ــات باتمانقلیــچ  ــود کــه متشــکل از موقوف ــه ادغــام دو دانشــکده ای ب ــوط ب ــا هــم،  مرب ــود. دانشــکده پزشــکی م فیروزگــر ب
ــور در  ــروف کش ــام و مع ــکده های خوش ن ــز دانش ــه ج ــا ک ــی م ــوم توانبخش ــکده عل ــا دانش ــود. ی ــر ب ــای دیگ و واگذاری ه
ــن تشــکیالت علمــی  ــت اولی ــوان گف ــه می ت ــوم پزشــکی اســت، ریشــه اش از انجمــن توانبخشــی اســت ک دانشــگاه های عل
توانبخشــی در کشــور بــود کــه بــه وجــود آمــد و همیــن طــور دانشــکده های دیگــر. در مقاطــع مختلــف، رؤســای مختلــف 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــه دلیــل نداشــتن دانشــگاه مــادر و پایــه دارای هــدف گذاری هــای متفاوتــی بودنــد. بدیــن 
ــود  ــه ی دانشــگاه ب ــه و زیرســاخت های پای ــوم پای ــه عل ــر ســجادی معطــوف ب ــان ریاســت دکت ــان در زم معنــی کــه توجه م
ــه طــرف رشــته های  ــا ب ــه عهــده گرفتنــد، م ــای دکتــر شاه حســینی ریاســت دانشــگاه را ب و بعــد در دوره ی بعــدی کــه آق
تخصصــی و تحصیــالت تکمیلــی رفتیــم و در دوره هــای رؤســای بعــدی، هدف هــا ادامــه ی بعضــی از سیاســت هایی بــود کــه 

ــن ســال ها تشــکیل شــد. در ای
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بــه هرحــال علی رغــم ایــن کــه ایــن دانشــگاه، دانشــگاه مــادر و پایــه ای نداشــت کــه از آن جــدا شــود، همیشــه جــز 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــکده ها و مراک ــام دانش ــود ادغ ــا وج ــود ب ــته ب ــه توانس ــد ک ــوب می ش ــک محس ــپ ی ــای تی ــگاه ه دانش
متعــددی کــه هرکــدام دارای فرهنــگ ســازمانی مختلفــی بودنــد، شــخصیت واحــد و منســجمی را پیــدا کنــد. دانشــگاه در 
مقطعــی هــم تحــوالت و تالطماتــی شــد کــه بســیاری از اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان دانشــگاه در ســال 88 از آن جریان 
مطلــع هســتند و ایــن گفتگــو شــاید مســتندی باشــد بــرای ایــن کــه آینــدگان مــا، از سرنوشــت و تاریخچــه دانشــگاه در طــول 
ســال هایــی کــه تأســیس شــده اطــالع داشــته باشــند و بداننــد دانشــگاه چگونــه از ایــن تفاوت هــای ســازمانی گوناگــون شــکل 
گرفتــه و اکنــون بــه کجــا رســیده اســت. بــه هرحــال در آن ســال ها ادغــام دو دانشــگاه در یکدیگــر، مزایــا و معایبــی داشــت. 
یکــی از مزیت هــای آن، ایــن بــود کــه ایــن مجموعــه ســازمانی بــا یــک شــاخصه های ســازمانی دیگــری هــم ترکیــب شــد 
کــه دارای نــکات مثبتــی بــوده اســت کــه در دانشــگاه دیگــر وجــود داشــته و قطعــاً افــرادی کــه بــه دنبــال کارهــای علمــی 
یــا نســخه برداری از اقدامــات مفیــد باشــند می تواننــد آن نــکات مثبــت را بــه خوبــی درک کننــد. البتــه مشــکالتی هــم بــود. 
ــاره متولــد می شــود؛  ــاره جــدا می شــود مثــل ایــن اســت کــه دوب طبیعتــاً  هــر دانشــگاهی کــه مجموعــه ســازمانی اش دوب
بنابرایــن مشــکالت زیــادی در ایــن زمینــه خواهــد بــود. در دوره ای کــه مــا در آن هســتیم یعنــی از ابتــدای ســال 1392 کــه 
دوبــاره دانشــگاه جــدا شــد تــا همیــن لحظاتــی کــه داریــم بــا هــم ســپری می کنیــم، تحــوالت زیــادی رخ داده و مشــکالت 
زیــادی داشــتیم. امــروزه بــه لطــف خداونــد متعــال بــه نظــر می رســد کــه شــاخصه های دانشــگاه شــکل مناســبی بــه خــود 

گرفتــه اســت و امیــد اســت کــه بعــد از ایــن دوره هــم دانشــگاه بــه دنبــال ارتقــای شــاخصه های کمــی و کیفــی باشــد.
امــروزه دانشــگاه در بســیاری از زمینه هــا در ســطح وزارتخانــه ای و از دیــدگاه مدیــران و سیاســت گذاران بهداشــت و درمــان 
کشــور جــزء دانشــگاه هایی اســت کــه کمتریــن میــزان تنــش را داشــته اســت. خوشــبختانه دانشــجویانی داریــم کــه حقیقتــاً 
بــه دنبــال مســائل تنــش زا نیســتند و بیشــتر بــه دنبــال کســب مباحــث علمــی هســتند. البتــه ممکــن اســت آن انتظــارات 

دانشــجو کــه حاصــل انــرژی خــاص جوانــی اســت در مجموعــه ی دانشــگاه بــرآورده نشــود.
مجموعــاً دانشــگاه در همــه زمینه هــا پیشــرفت داشــته اســت. بــرای مثــال تقدیرنامه هــای متعــددی کــه در طــول ایــن دو-

ســه ســال اخیــر بعــد از انتــزاع از وزارت بهداشــت و مقــام وزیــر و یــا معاونیــن محترم شــان در هــر حــوزه، گویــای ایــن اســت 
کــه دانشــگاه در بســیاری از حوزه هــا نقــش مهمــی بــرای وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ایفــا کــرده اســت و 
نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه ایــن دانشــگاه بــا هــر شــرایطی وقتــی دوبــاره از آن وضعیــت ســربلند می کنــد بنابرایــن تــوان 

آن را دارد کــه بــه جایــگاه فعلــی خــودش برگــردد.
ــک مســتند  ــوان ی ــه عن ــر آن را ب ــه شــرح مفصل ت ــود از دانشــگاه و تاریخچــه دانشــگاه ک ــی مختصــری ب ــن شــرح خیل ای
در روابــط عمومــی دانشــگاه ضبــط کــردم. امــا چیــزی کــه مــن در طــول ایــن ســالیان در دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران 

ــم داد. ــح خواه ــدی مفصــل توضی ــه آن را در مســتند بع ــت اســت ک ــم و تربی ــوزش پزشــکی و تعلی ــردم، آم کارک

تهیه کنندگان: شهرزاد سراوانی و فرشاد پوررسول
)کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه(
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نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مصاحبه با اولین ها و برترین های حیطه آموزش

برای شروع لطفا معرفی کاملی از خودتان بفرمایید؟ این که در چه سالی متولد شده اید؟ محل تولدتان کجاست؟ 

ــن  ــتیتو در همی ــکی و 1361 انس ــران در پزش ــگاه ته ــد 1327 و ورودی 1347 دانش ــتم. متول ــری هس ــر بواله ــر جعف دکت
دانشــگاه در رشــته ی روانپزشــکی. یــک دوره کوتــاه پنــج ماهــه هــم در خــارج از کشــور بــا موضــوع ســالمت معنــوی و مســائل 
جنســی گذرانــدم و ایــن ســابقه ی تحصیــل مــن اســت. متولــد همــدان هســتم از ســال 1347 کــه وارد دانشــگاه شــدم تــا بــه 
حــال، در تهــران زندگــی می کنــم. بــه مــدت دو ســال بعــد از ســربازی و قبــل از انقــالب در بلوچســتان بــودم و دوبــاره هــم 
بعــد از انقــالب بــه مــدت ســه ســال در سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان معــاون بهداشــت و درمــان اســتان بــودم. بعــد از آن 
بــه مــدت دو ســال در اصفهــان بــه عنــوان معــاون بهداشــت و درمــان ســازمان منطقــه ای و دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 

مشــغول فعالیــت بــودم.  
چی شد که رشته روانپزشکی را برای تخصص انتخاب کردید؟

ــا  ــم ی ــه لواســانات گرفت ــر در منطق ــوژی گوات ــوان اپیدمیول ــا عن ــه ام هــم ب ــودم و پایان نام ــه بهداشــت ب ــد ب ســال ها عالقمن
در دوره ی ســربازی در ســپاه بهداشــت در کــوه و دشــت و بیابــان و روســتاهای بــی آب و علــف بلوچســتان کار می کــردم و 
می دیــدم کــه پزشــک فقــط بــرای یــک یــا دو یــا ســه نفــر تربیــت نمی شــود بلکــه بــرای صدهــا، هزارهــا و میلیون هــا نفــر 
تربیــت می شــود و ایــن یــک دیــد بهداشــتی، اپیدمیولوژیــک، و دیــد پیشــگیرانه اســت. بنابرایــن رویکــرد مــن بــه جــای یــک 
پزشــکی کــه تنهــا در کلینیــک و یــا مطــب پزشــکی بیمــاران را ویزیــت می کنــد، یــک رویکــرد بهداشــتی شــد کــه هدفــم 
پیشــگیری و ارائــه خدمــات بــه صدهــا، هــزاران و میلیون هــا نفــر بــود. ایــن شــرح وظیفــه کارکنــان بهداشــت اســت کــه بــه 

جــای کار کلینیکــی و بیمارســتانی، کار اجتماعــی و گروهــی و عمومــی انجــام دهنــد. 
ــدم و مشــکالت  ــران آم ــه ته ــد از ســربازی در ســپاه بهداشــت و در روســتاهای بلوچســتان ب ــن بع ــی م ــب وقت ــن ترتی بدی
بهداشــتی فــراوان مشــابهی را در شــهر تهــران دیــدم تصمیــم گرفتــم کــه بــرای تخصــص در رشــته بهداشــتی شــرکت کنــم. 
در آن زمــان خیلــی از دانشــگاه ها و رشــته ها بــه بهانــه انقــالب فرهنگــی تعطیــل بــود )1360(. خیلــی از پزشــکان در رشــته 
هــای عفونــی و داخلــی شــرکت می کردنــد. مــن احســاس کــردم کــه واژه ای بــه اســم بهداشــت روان در کشــور وجــود نــدارد. 
ــا اگــر شــنیده اســت  ــن واژه را نشــنیده اند ی ــدم کــه روانپزشــکان ای ــود. دی ــه ســال های 60-59 ب ــوط ب ــن احســاس مرب ای
تنهــا در کتاب هــا بــه آن برخورده انــد. بــه عبارتــی مــا در عمــل واحــدی، تشــکیالتی، اداره ای، دانشــکده ای و یــا رشــته ای بــه 
ایــن نــام نداشــتیم. مــن بــا نیــت پرداختــن بــه بهداشــت روان وارد دســتیار دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران شــدم. آن زمــان 
آقــای دکتــر محیــط کــه اســتادم بودنــد در بــدو ورود از مــن ســوال کردنــد کــه بــرای چــه بــه ایــن رشــته آمده ایــد؟ گفتــم 
مــن بــرای بهداشــت روان آمــدم کــه نمی دانــم چــی هســت. خیلــی خوشــحال شــدند و مــرا پذیرفتنــد و ایــن شــدکه دوره 
دســتیاری، پایان نامــه و کارهــای تحقیقاتــی ام در حــوزه بهداشــت بــه ویــژه بهداشــت روان و بــه پیــروی از دیدگاه هــای ایــن 

اســتاد و ســازمان جهانــی بهداشــت بــود.

25
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نظر شما در مورد اخالق حرفه ای چیست؟ شما به مبحث اخالق حرفه ای چگونه نگاه می کنید؟

مــن فکــر می کنــم اخــالق حرفــه ای کــه در 20 ســال اخیــر کــه بــه آن پرداختــه شــده اســت، ســقوط بیشــتری کــرده اســت 
تــا تعالــی و رشــد. یکــی از علــل منفــی در فضــای حرفــه ای، ورود پــول و کارانــه و درصــد بــه فضــای درمــان و بالیــن و هــم 
چنیــن خطــای کســانی اســت کــه وارد اخــالق حرفــه ای شــدند و بــه جــای ورود بــه عمــق ارزش هــای اخالقــی و معنــوی، بــه 
آداب اخــالق حرفــه ای پرداختنــد و بــه دیکتــه کــردن برخــی اعتقــادات و دســتورهای دینــی یــا اخالقــی. ایــن یــک خطــای 
اســتراتژی در 25-20 ســال گذشــته بــود کــه در کشــور اتفــاق افتــاده اســت. تــا بخواهیــد هزینــه شــده و کتــاب و مقالــه در 
حــوزه ی اخــالق حرفــه ای چــاپ شــده اســت و کنگره هــا و کارگاه هــای بســیاری برگــزار شــده اســت کــه این هــا آداب اخــالق 
حرفــه ای اســت تــا آمــوزش اخــالق حرفــه ای. آن تعهــد و ارزش هــای عمیقــی کــه بایــد یــک اســتاد داشــته باشــد، بایــد بیمــار 

احســاس کنــد و بعــد دانشــجو از بیمــار و اســتاد یــاد بگیــرد. 
ــات  ــه 30-25 ســال روی مطالع ــک ب ــا در دانشــکده مان نزدی ــه م ــن اســت ک ــاب دارم ای ــن ب ــم در ای اســتدالل دیگــری ه
دینــی و ســالمت معنــوی کار کردیــم و تولیــدات بســیار داریــم و یــک مرکــز موفــق در کشــور بــه حســاب می آییــم، مــا بــا 
ارزیابــی خــود احســاس می کنیــم ســالمت معنــوی و ارزش هــای معنــوی در درون برنامه هــای اخــالق حرفــه ای دیــده نشــده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه معتقدیــم و در تحقیقــات جهانــی هــم دیــده شــده اســت کــه بــه کارگیــری بعــد معنــوی/ 

دینــی، ســالمت معنــوی و ارزش هــای معنــوی بــرای رشــد اخــالق حرفــه ای خیلــی کمک کننــده اســت. 

آقای دکتر آینده رشته روانپزشکی را چطوری می بینید؟

اگــر در حــوزه اخــالق حرفــه ای، روانپزشــکی اجتماعــی، کار مشــترک بــا روان پرســتاری، روان مــددکاری، روانشناســی بالینــی، 
و بعــد دینــی معنــوی انســان کار کنیــم و بیشــتر فعالیــت کنیــم و اگــر فقــط روانپزشــکی را در مطــب و بیمارســتان روانــی 
و فقــط دارو و بعــد بیولوژیــک نبینیــم، آینــده ای بــی نظیــر بــرای روانپزشــکی در ایــران پیش بینــی می کنــم. یعنــی آینــده 
یــک کشــور و آینــده دنیــا کــه رو بــه تعالــی و رشــد اســت ســالمت روان و روانپزشــکی نقــش کلیــدی در آن خواهــد داشــت 
و روانپزشــکی مــورد اعتمــاد همــگان خواهــد بــود. اگــر ایــن اگرهــا، بــه اجــرا درنیایــد  بــه اصطــالح یــک پســرفت یــا یــک 

آینــده بــدی را ممکــن اســت داشــته باشــیم. 

آقای دکتر عالوه بر تحقیقات علمی و عالوه بر فعالیت در عرصه ی پزشکی، آیا در عرصه های دیگری هم فعالیت 
دارید؟

حرفــه ام در عرصــه روانپزشــکی اســت. نمی دانــم کــه کار داوطلبانــه و کار بــا خیریــن جــزو کار پزشــکی اســت یــا خیــر؟ مــن 
همیشــه معتقــد بــودم بخــش خصوصــی و خیریــن اگــر کنــار دانشــگاه و کنــار بخــش ســالمت و ســالمت روان نباشــد، یــک 
ــان  ــران، صاحب ــا مدی ــع و کار ب ــان صنای ــا صاحب ــن و کار ب ــا خیری ــادی دارم در کار ب ــه ی زی ــد. تجرب طــرف کار لنــگ می زن
ــد و  ــا صنعــت؛ و متأثــرم همیشــه کــه هیچ وقــت وزارت بهداشــت و دانشــگاه ایــن بُعــد کار را خــوب ندیدن ــه و کار ب کارخان
ــرژی مــردم، ثروت هــای ســرگردان در  ــه مدرسه ســازی و بیمارســتان ســازی پرداختــه و ان ــه فقــط ب ــن و کار داوطلبان خیری
جامعــه، بخــش خصوصــی و خیریــن دارد بــه هــدر مــی رود. روی ایــن موضــوع مــن خیلــی کار کــردم و کار می کنــم. نمونــه 
ــی کار کــرده ام. تعــداد  ــا ســازمان های مــردم نهــاد اســت کــه خیل ــا روی NGO هــا ی ــا و ی ــن مــورد کار ب ــق در ای ای موف
زیــادی 8 تــا NGO 10 یــا انجمــن غیــر دولتــی را یــا ایجــاد کــردم یــا کمــک کــردم تاســیس یــا فعــال شــود و یــا در حــال 
حاضــر هیــأت مدیــره، مدیــر عامــل، خزانــه دار و حامــی اش هســتم. بعضــی از NGO هــا را ایجــاد کــردم، خودکفــا کــردم و 
رهــا کــردم بــه طــوری کــه خــود آن هــا فعــال هســتند. بایــد در نظــر بگیریــم کــه دولــت بــه تنهایــی قــادر نیســت مشــکل 
مــردم را حــل کنــد. مــردم بایــد در قالــب NGO هــا و کار داوطلبانــه و در قالــب بخــش خصوصــی وارد بــازار کار ســالمت و 

ســالمت روان شــوند.

26

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی



96
ار 

-به
وم

س
ره 

شما
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از تاریخچه کارتان برای مرکز تحقیقات سالمت معنوی تعریف کنید؟
ــت  ــن، و الوهی ــت، دی ــدا، معنوی ــی از خ ــچ جای ــدم هی ــدم، دی ــکی را می خوان ــای روانپزش ــی کتاب ه ــتیاری وقت دوران دس
نیســت. کامــاًل بیولوژیــک، فیزیولوژیــک و مــادی اســت. وقتــی کــه خــودم بــه منابــع علمــی دینــی خودمــان مراجعــه کــردم 
و وقتــی کــه بــا صاحب نظــران دیگــر بــه مشــورت نشســتم، متوجــه شــدم کــه عقالنیــت و علــم در دوره ی رنســانس از دیــن 
ضربــه ی بزرگــی خــورده بــود. بنابرایــن علــم، تمــدن، رنســانس و عقالنیــت بــه درســتی کلیســا و مذهــب را کنــار گذاشــته 
بــود؛ و ایــن درســت بــود کــه در کتاب هــا اشــاره ای بــه دیــن و معنویــت و خداونــد و الوهیــت وجــود نــدارد و صاحبــان دیــن 
و معنویــت بایــد آن کار را انجــام دهنــد. احســاس کــردم ایــن مــدل کتاب هــای الوهیــت و امــر مقــدس نباشــد و گرنــه بــاز 
هــم کلیســایی ها و مقدســین خرافــی علــم را تحــت تاثیــر قــرار می دادنــد. ایــن اســتدالل غــرب بــود کــه دیگــر خدایــی در 
مقــاالت علمــی پزشــکی نمی بایــد بیایــد و دیــن و معنویــت و تــوکل بــر خــدا اصــاًل جایــی نــدارد؛ پــس بایــد ایــن مــوارد 
را جــدا کنیــد و برویــد در حوزه هــای دینــی یــا دانشــکده های الهیــات. امــا ایــن بــرای مــن و دیگــر دوســتان قابــل فهــم و 
قبــول نبــود. در آن دوران  دســتیاری بــا دوســتان بــه مشــورت نشســتم و بــه آخریــن مقــاالت جهانــی در ایــن مــورد و متــون 
دینــی خــود مراجعــه کردیــم. ایــن زمــان اوج مقابلــه و انتخــاب علــم بــود یــا دیــن بــرای پیشــبرد کشــور، یــا در پیــروزی در 
جنــگ، و یــا در تحــول فرهنگــی کشــور. بعــد از فارغ التحصیلــی در شــکل گیری دفتــر مطالعــات اســالمی در ســالمت روان 
در دانشــگاه و در دانشــکده و در انســتیتو فعالیــت کــردم. بــرای ایــن دفتــر مجــوزی از دانشــگاه گرفتــه شــد و آقــای دکتــر 

واعظــی معــاون وقــت دانشــگاه مجــوز را صــادر و مــا کار را شــروع کردیــم.
علمــا، روحانیــون، محقق هــای زیــادی از حوزه هــا و از دانشــگاه های مختلــف آمدنــد و کمــک کردنــد. بنابرایــن مــا افتادیــم 
در فضــا و فرهنــگ مرکــز تحقیقاتــی کــه هــم علــم را قبــول داشــت و هــم دیــن را و بــه راحتــی می توانســت بــه پرســش 
ــت در  ــه اســم معنوی ــزی ب ــده و چی ــه پدی ــم ک ــم بگوی ــد. حــاال می توان ــه شــده پاســخ ده ــات گفت ــه ابهام ــل و ب ــای قب ه
ــته های  ــه رش ــت؛ و از هم ــم اس ــن و عل ــان، دی ــاهد و پنه ــت، ش ــت و الوهی ــط مادی ــه واس ــود دارد ک ــت وج ــان خلق جه
علمــی روانشناســی اســت کــه وصــل کننــده ی دیــن و علــم اســت. ایــن یافتــه بنــای محکمــی بــود در 30 ســال گذشــته کــه 
ــی و  ــی دین ــی، ب ــم غرب ــی کــه 30 ســال اســت دیگــران روانشناســی را عل ــد در حال ــدم و مقــدس می دی روانشناســی را مق
ــا ایــن دیــد از همــان ســال های 65-64 یــک چنیــن دفتــری را در انســتیتو راه انــدازی کردیــم.  بیگانــه تبلیــغ می کردنــد. ب
در ایــن دفتــر تاکنــون بیــش از 250 نشســت و ســمینار داشــتیم. تعــداد زیــادی کنگــره و تعــداد زیــادی پایان نامــه. ارتبــاط 
زیــاد بــا دانشــگاه های مختلــف کشــور و خــارج از کشــور کمــک کــرد و موجــب شــد کــه حــاال کــه دانشــگاه ها مجــوز مراکــز 

تحقیقــات را می دهنــد بتوانیــم مجــوز مرکــز تحقیقــات ســالمت معنــوی را بگیریــم و ایــن مرکــز را راه انــدازی کنیــم.

ارزش ملی مرکز تحقیقات سالمت معنوی چیست؟
ــان آن هســتم موجــب رنجــش  ــه بی ــد ب ــن معتق ــه م ــی را ک ــه آن ارزش مل ــم ک ــچ! نگران ــا هی ــاور خیلی ه ــه ب ــم! ب نمی دان
ــا روش  ــه نظــرم رنجــش باشــد ولــی کار بیــان شــود بهتــر اســت. ارزش ملــی اش ایــن اســت کــه ب بعضی هــا شــود. ولــی ب
هــای نادرســتی کــه در طــول 40-30 ســال گذشــته دیــن و معنویــت بــه روشــن فکرهــا، تحصیــل کرده هــا و دانشــگاهیان 
معرفــی شــده؛ دانشــگاهیان بــی انصافانــه و بــا روش ناکارآمــدی از دیــن، معنویــت و الوهیــت بهــره گرفتنــد و یــک بیگانگــی 
ــا  ــی، تنش ه ــاوری، بدبین ــب ناب ــت و موج ــده اس ــاد ش ــن- ایج ــم و دی ــور- عل ــی کش ــاد اساس ــن دو بنی ــن ای ــان بی هم چن
بســیاری شــده و پیامدهایــش را در جامعــه می بینیــم؛ در اعتیــاد، در ســالمت روان و در ســالمت جســمانی؛ ایــن مرکــز یــا 

ایــن رویکــرد آمــده اســت تــا رســالت اصلــی خــود را در کمــک بــه حــل ایــن بحــران بنمایــد.
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ــد. دانشــگاهیان و اســاتید  ــت بهــره نمی گیرن ــن و معنوی ــا از دی ــن موجــب شــده خیلی ه ــری از دی ــن ناکارامــدی بهره گی ای
و دانشــجویان محــروم شــده اند و دیــن داران و صاحبــان معنویــت هــم بلــد نیســتند بیاینــد و در رنجشــی کــه دانشــگاهیان 
ــن  ــه بهتری ــن اســت کــه ب ــد و در تحقیقات مــان کمــک کننــد. ارزش ملــی دیگــر ایــن مرکــز ای ــد و بیماران شــان دارن دارن
شــکل می توانــد دیــن و معنویــت را علمــی بــه دانشــگاهیان معرفــی کنــد و بــه دانشــگاهیان ایــن اطمینــان را بدهــد کــه اگــر 
وارد حــوزه دیــن و معنویــت بشــوند علم شــان از دســت نمــی رود، سیاســی و حکومتــی هــم نمی شــوند، دنبــال روش هــای 
خرافــی و غیرعلمــی هــم نمی رونــد؛ یعنــی ایــن کار یــک اطمینــان و امنیتــی در روش هــای تحقیقاتــی ایجــاد خواهــد کــرد.

ارزش بــزرگ دیگــر ایــن مرکــز اینســت کــه امنیــت و متودولــوژی ســالمی را بــه صاحبــان دیــن و معنویــت می دهــد. امیــد 
اســت کــه ایــن آشــتی بیــن دیــن و علــم، بیــن ســالمت روان و ســالمت معنــوی را کــه ســال ها و شــاید یکــی دو قــرن اخیــر 

جــدی بــوده اســت، ایــن مرکــز و ایــن روش و ایــن مــدل بتوانــد کمک کننــده باشــد.

در سایر جاهای ایران و دنیا مراکز تحقیقات سالمت معنوی در چه وضعیتی هستند؟
ــن و  ــری دی ــه کارگی ــت و ب ــن و معنوی ــات دی ــاً پیشــرفته ترین کشــور در مطالع ــرده و تقریب ــی پیشــرفت ک ــکا خیل در امری
معنویــت در ســالمت روان اســت. بعــد کشــورهایی مثــل اســترالیا، نیوزیلنــد، انگلیــس و برخــی کشــورهای اروپایــی دیگــری 
هســتند کــه در ایــن کار پیشــرفت کردنــد. در کشــور مــا در حالــی کــه حمایــت آن چنانــی از دولــت و دولت هــا و مجلــس 
ــی کــه خودشــان داشــتند  ــر مبنــای همــان ایمان ــه صــورت خودجــوش و ب ــا ب ــی محققــان م و دانشــگاه ها نشــده اســت ول
توانســتند کــه مقــاالت زیــادی چــاپ کننــد و تحقیقــات زیــادی انجــام بدهنــد. در کشــورهای منطقــه 24-23 کشــور اســالمی 
وجــود دارد. در منطقــه مدیترانــه ای ســازمان جهانــی بهداشــت )EMRO( مــا پیشــگام و رتبــه اول را داریــم و در دنیــا نیــز 
بایــد دارای رتبــه بنــدی قابــل توجهــی باشــیم. در ایــن مــورد دنیــا پیشــرفته اســت و مــا بــه شــعار گذراندیــم؛ دنیــا هزینــه 

ــم. ــم  و هزینــه ای در ایــن حــوزه نکردی ــه دانشــگاه ها ندادی کــرده اســت، مــا هزینه هــا را ب
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــم. ب ــات اســتراتژیک و کالن کنی ــوی مطالع ــم در ســالمت معن ــم می توانی انشــااهلل اگــر بودجــه بگذاری
معنــوی باالیــی کــه در حوزه هــای دینــی و در مراکــز مذهبی مــان داریــم مــا می توانیــم بــاز هــم رتبــه باالتــری از رتبــه ای 

کــه داریــم را داشــته باشــیم.

آقای دکتر دانشجویان در کجای مرکز تحقیقات سالمت معنوی قرار گرفتند؟
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقــات بدجــوری در بوروکراســی ایــن کار گیــر کرده انــد. در مشــارکت راحــت دانشــجویان در کارهــای 
آموزشــی. بــه رایــگان و داوطلبانــه یــا در برابــر پرداخــت دســتمزد و کمــک تحصیلــی. دانشــجویان وقتــی آمدنــد و دیدنــد 
چنیــن موانعــی هســت، رهنمــود دادنــد، کمــک کردنــد، انگیــزه بــه دادنــد کــه بتوانیــم بــه دنبــال مجــوز رســمی و قانونــی 
ایــن مرکــز برویــم. هیئــت مؤســس مرکــز تحقیقــات هــم موظــف کــرده کــه مرکــز یــک کمیتــه دانشــجویی داشــته باشــد. بــه 
جــد خوبســت کــه هــر تحقیــق و هــر کاری را کــه انجــام می شــود بــدون وجــود دانشــجو انجــام نشــود. همیــن دانشــجویانند 
کــه در فــردای کشــور پشــت همیــن میزهــا می نشــینند و اگــر تجربــه نداشــته باشــند موفقیــت نخواهنــد داشــت. اگــر کارهــا 
ــت هــم خــود را  ــارش هــم دانشــگاه و دول ــه وجــود خواهــد آمــد. در کن ــه انجــام شــود موفقیت هــای بزرگــی ب ــه این گون ب
موظــف کننــد بــدون بوروکراســی شــرایط مناســب کار رایــگان دانشــجویی بــا امتیــازات معنــوی بــاال مثــل اولویــت اســتخدام 
در آینــده را و نیــز پرداخــت حداقلــی از دســتمزد را جــزو ضوابــط کنــد. این گونــه اســاتید می تواننــد ذوق و شــوق و انگیــزه 

و ایمــان و تعهــد و تیزهوشــی را کــه دانشــجویان دارا هســتند را کشــف کــرده و بــه کار گیرنــد.
مرکــز تحقیقــات کوشــش خواهــد کــرد و امیــدوار اســت بقیــه اعضــای شــورای پژوهشــی، شــورای راهبــردی، اعضــای هیــأت 
امنــا و خــود دانشــگاه بتوانــد امکانــات، بودجه هــا و ابزارهــای تشــویقی بیشــتری فراهــم کنــد کــه دانشــگاه جایــگاه کلیــدی 

و اصلــی ایــن هســته دانشــجویی را داشــته باشــد.
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این مرکز چه کارهایی برای دانشگاه ها و یا دانشگاه های دیگر انجام داده است؟
خیلــی غریــب اســت واژه ی معنویــت و ســالمت معنــوی بــرای دانشــگاه ها، چــون در کتاب هــای آکادمیــک نیســت. خیلــی 
ــد  ــه نشــان می دهــد و می گوی ــه اســت ک ــادری انجــام گرفت ــات ن ــب اســت. تحقیق در دانشــگاه و در رشــته های دیگــر غری
اگــر جــراح، پرســتار، متخصــص ایمونولــوژی، متخصــص پوســت و ... اگــر درمانگــری بــه بُعــد معنــوی مراجــع و بیمــار توجــه 
نکنــد، مشــکالتی خواهــد داشــت. تــا بــه حــال مــا فقــط در حــد تعــدادی پایان نامــه، کارگاه هــای آموزشــی و ترجمــه  و چــاپ 
ــی  ــن حوزه هــا کارهای ــاد فعالیــت داشــته ایم. در ای ــوژی و اعتی ــوژی، بیول ــی در حــوزه ســرطان، پرســتاری، ایمونول کتاب های

ــاندیم. ــکده ها رس ــایر دانش ــان در س ــت عزیزان م ــه روی ــم و ب کرده ای
بایــد گفــت االن چــه کارهایــی بایــد انجــام بدهیــم؟ مهــم ایــن اســت کــه بــا راه انــدازی مرکــز تحقیقــات ســالمت معنــوی 
بتوانیــم کارگاه هــای تعریــف شــده ی زنجیــره ای بــرای دانشــکده ها و دانشــگاه ها طراحــی و اجــرا کنیــم کــه اســاتید ببیننــد 
کــه اگــر وارد حــوزه ی معنــوی شــدند، وارد حــوزه ی سیاســی و حــوزه ی متافیزیــک نشــده اند. بداننــد کــه علم شــان جــدا 
از معنویــت نیســت و وجــود جســمی جــدا و ســوای وجــود معنــوی نیســت. بنابرایــن بتواننــد عزیــزان اســاتید در ایــن حــوزه 
ــی  ــه دانشــجویان مشــاوره های تحقیقات ــم ب ــا بتوانی ــن انشــااهلل م ــد. هم چنی ــای آموزشــی طراحــی کنن ــوزال و برنامه ه پروپ
بدهیــم و پروژه هــای تحقیقاتــی در دانشــگاه و در ایــن مرکــز تحقیقاتــی در ســطح دانشــکده، دانشــگاه و وزارت و بــه ویــژه در 

ــدازی شــود. ســطح ملــی و بین المللــی راه ان
توصیــه شــما بــه کســانی کــه در ایــن مرکــز دارنــد خدمــت می کننــد و یــا در ســال های آینــده بخواهنــد 

در ایــن مرکــز کار کننــد چیســت؟
 در حــال حاضــر فــرد تمــام وقتــی در مرکــز تحقیقــات ســالمت معنــوی نیســت کــه خدمــت کنــد بلکــه افراد کســانی هســتند 
کــه بــه صــورت پــاره وقــت از پیــش در ســایر قســمت های دانشــکده مشــغول بــه خدمــت هســتند. پــس اول توصیــه ام بــه 
حامیــان و پشــتیبانان ایــن مرکــز و ایــن تفکــر در دانشــگاه و ســایر مراکــز هســتم کــه بایــد محبــت کننــد و بــه مرکــز از 
محــل اســتخدام، ضریــب کای هیئــت علمــی، ضریــب کای غیــر هیئــت علمــی، طرح هــای نیــروی انســانی، طــرح ســربازی 
و راه هــای دیگــر و بــا تخصیــص بودجــه نیــرو و منابــع تحقیــق بدهنــد. توصیــه دیگــرم بــه نیروهــای موجــود ایــن اســت کــه 
خســته نشــوند و رهــا نکننــد تــا این کــه نیروهــای جــوان و تــازه نفــس وارد مرکــز تحقیقــات ســالمت معنــوی شــوند. دیگــران 
هــم کــه تــازه وارد مرکــز تحقیقــات معنــوی و وارد تحقیقــات از بُعــد ســالمت معنــوی می شــوند بایــد بکوشــند معنویــت را 
در وجــود خــود جســتجو کننــد و ببیننــد معنویتــی در وجودشــان هســت؟ و چقــدر بــا معنویــت یگانــه یــا بیگانه انــد؟ آن هــا 
چقــدر عاشــق و شــیفته وجــود معنویــت در خودشــان هســتند؟ وقتــی فــرد بــه خودشناســی کــه واژه بهتــر آن خودآگاهــی 

معنــوی رســید آن گاه اســت کــه می توانــد محقــق خوبــی در ســالمت معنــوی شــود.
 خودآگاهــی معنــوی )Spiritual( چیــزی کــه مــا همــگان یــا نداریــم یــا کمتریــن آن را داریــم در حالــی کــه عارفــان در 

ــد. ــد و بســیاری خــوب یافته ان ــال آن بوده ان ــه دنب ــام عمــر خــود ب تم
تفاوت دین و معنویت چیست؟

معنویــت یعنــی دیــن و دیــن یعنــی معنویــت چــرا کــه معنویــت همــان چیــزی اســت کــه ادیــان بــه خاطــر آن آمده انــد؛ 
بــه خاطــر جهــان غیــب و معنــا و بــاال. مگــر ایــن کــه دیــن را شــما بــرای کســب، تجــارت، بــازار و سیاســت بخواهیــد کــه در 
ایــن صــورت معنویــت در آن نیســت. اگــر معنویــت را هــم بــرای کســب و کار، جلــب توجــه، خودنمایــی و شــهوات نفســانی 
بخواهیــد نیــز معنویتــی در آن نیســت. معنویــت تنیــده ای از وجــود پُرمعنــا و عالــم غیرمــادی آدم هــا اســت. عالــم خلقــت و 
عالــم الوهیــت کــه بــدون دیــن جایگاهــی نــدارد. معنویــت فرامــادی اســت. علــم توانســته اســت مادیــات را کشــف کنــد و 
تحقیقــات کنــد. قبــل از ایــن علــم بــر روی معنویــت کار نمی کــرد ولــی اخیــراً توانســته اســت کــه معنویــت را هــم کشــف 
کنــد. پــس معنویــت یعنــی آن چیــزی کــه فرامــادی اســت؛ البتــه فرامــادی از جنبــه ی متعالــی. بنابرایــن معنویــت ابعــاد 
ــد، انســان شــکوفا شــود،  ــرود، انســان رشــد کن ــاال ب ــه ســمت ب ــی انســان ب ــی یعن ــادی انســان اســت. متعال ــی فرام متعال
انســان بــه عالــم خلقــت نزدیــک شــود، بــه خالــق نزدیــک شــود و بــه ارزش هایــی کــه بــه اســم عرفــان و اخــالق معــروف 
ــدا می کندکــه همگــی در حــوزه ی  ــی پی ــت متغیرهــای فراوان ــن معنوی ــد. بنابرای ــدا کن ــی پی ــه تعال ــک شــود ک اســت نزدی
تعالــی و رشــد هســتند نــه در حــوزه ی پســت ماننــد خیانــت، جنایــت، شــهوت و دزدی. بــا ایــن دیــد تأکیــد بــر ایــن هســت 
کــه تفکیــک ایــن دو بعــد فرامــادی را از هــم بدانیــم. پــس می شــود دریافــت کــه گروهــی معتقدنــد کــه معنویــت ســطوح 
ــدون اعــال و الوهیــت  ــه ارضــاء شــود و ب ــک و اولی ــازی فیزیولوژی ــا نی ــد ب ــی دارد می توان ــی و باالی ــی، پائینــی، و میان ابتدای
ــی  ــواد برم ــکل و م ــه ال ــی وابســته ب ــهوانی، خراف ــی ش ــه معنویت های ــن ســطح گاه ب ــی جداســت. در همی ــه بحث ــد ک باش
ــرد.  ــرار می گی ــا آشــفتگی های معنــوی مــورد بحــث و طبقه بنــدی ق ــی اســت و بیشــتر همــراه ب ــم کــه بحــث جدای خوری
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ــن  ــان الهــی ای ــن یــک مکتــب، ســازه، ســاختار، الگــو و حقیقتــی اســت کــه از طــرف یــک صاحــب دینــی کــه در ادی دی
صاحــب دیــن از طــرف خداونــد اســت، آورده شــده اســت کــه انســان را بــه یــک ســری تشــریفات، باورهــا و رفتارهــا هدایــت 
کنــد کــه وقتــی انســان بــه ســمت آخــرت و الوهیــت مــی رود، ســعادتمند باشــد. اســالم، مســیحیت و یهودیــت نمونه هــای 
ایــن ادیــان بــزرگ الهــی می باشــند. می تــوان در یکپارچگــی دیــن و معنویــت گفــت کــه پیامبــران همــه ی ادیــان راســتین 
و صالــح را بــرای معنویــت آورده انــد نــه بــرای ایــن کــه دنیــا )جهــان پســت(، و کســب و کار بــاال بگیــرد؛ گرچــه کســب و کار 
هــم فرامــوش نشــده اســت. از طــرف دیگــر هــم می شــود گفــت کــه همــه انــواع معنویــت حتــی اگــر غیرالهــی هــم باشــند 
ــت  ــی و معنوی ــت دین ــن معنوی ــه گاه  بی ــن جاســت ک ــد. ای ــر می برن ــدم باالت ــک ق ــه انســان را ی ــی هســتند ک معنویت های
غیردینــی جنــگ و جــدل اتفــاق بیفتــد. پیشــنهاد مراکــز علمــی اینســت کــه چــرا جنــگ بلکــه بیاییــد اول تعریــف مشــکل، 
بعــد تحقیــق و آنــگاه مذاکــره کنیــم. البتــه ایــن مــوارد بســیار کــم اســت و مشــکل اصلــی مراکــز تحقیقــات ســالمت معنــوی 

و مراکــز دینــی نیســت.

چه شاخصه های رفتاری از اساتید خودتان به یاد دارید؟
خیلــی زیــاد. اگــر از والدیــن بگــذرم کــه اســاتید اولیــه و بــزرگ بودنــد، دیــن دوم را بایــد بــه آمــوزگاران دبســتان و دبیرســتان 
ــتاد  ــی؛ در اس ــات فارس ــی، و ادبی ــیمی، طبیع ــان، ش ــوزگاران زب ــت را در آم ــوری و صمیمی ــش، صب ــرام، آرام ــم: احت ادا کن
قریــب شــوخ طبعــی، جدیــت، عشــق بــه بیمــار کــه همــه کــودک بودنــد و شــاخصه اصلــی اش چیــزی کــه امــروز در کمتــر 
پزشــکی پیــدا می کنیــم مخالفــت سرســختانه بــا ابــزار، لــوازم، دســتگاه، عکــس، آزمایــش و خــرج تراشــیدن بــرای بیمــار کــه 
ــه رویکــرد انگلیســی در پزشــکی در حالــی کــه مــا امــروز  ــود ب اگــر می کــردی او را کالفــه و عصبــی می کــرد. او معــروف ب
ــا می توانیــم از  ــه او ت ــه بیمــار )انســان( و معاینــه و ارتبــاط و احتــرام ب همــه رویکــردی آمریکایــی داریــم و بــدون توجــه ب
پاراکلینیــک و خرج تراشــی بــرای او اســتفاده می کنیــم. قریــب معتقــد بــود کــه مــا چشــم، گــوش، فهــم، شــعور و مهــارت 
بالینــی داریــم نبایــد بی خــود دنبــال عکــس و رادیولــوژی و آزمایشــگاه رفــت نبایــد دســتگاهی را در حلــق و چشــم بیمــار 
کــرد. او بــرای بیمــار خیلــی احتــرام قائــل بــود و خــودش هــم خیلــی معنــوی و دیــن دار بــود. ایــن ویژگی هــای اســتاد قریــب 
بــرای مــن خیلــی تأثیرگــذار بــود و مــن نیــز مخالــف سرســختانه ای در بــه کارگیــری ابــزار و هزینه ســازی بــرای بیمــار هســتم 
و معتقــدم کــه چشــم و گــوش بــه ویــژه در رشــته ی مــا، احســاس و قلــب و ایمــان مــا تأثیرگــذار و درمان گــر اســت. دکتــر 
محیــط نیــز اســتاد مــن بودنــد. ایشــان شــدیداً آخریــن دانــش روز را می گرفتنــد و بــا عشــق و عالقــه و هنــر و ادبیــات در حــل 
مشــکالت مراجــع بــه کار می بردنــد و اثرگــذاری زیــادی بــر مــن داشــتند کــه فــردی علمــی باشــم. ایشــان تاکیــد داشــتند 

کــه مبــادا در رابطــه بــا بیمــارم قدمــی را بــردارم کــه علــم نباشــد. 
آقــای دکتــر واعظــی نیــز اســتاد مــا و رئیــس دانشــکده بودنــد. دکتــر واعظــی یکپارچــه عشــق و ایمــان و عالقــه و معنویــت 
و دعــا و ذکــر بودنــد. دکتــر واعظــی معتقــد بودنــد کــه اگــر این هــا را داشــته باشــید بیمــار را داریــد و درمــان و ســالمت را 

داریــد. اســاتید بزرگــوار دیگــری هــم بودنــد کــه اگــر بخواهــم اســم بیــاورم کالم بــه درازا می کشــد.

شــما یکــی از پیشکســوت های دانشــگاه هســتید. بعــد از این همــه ســال چــه حســی نســبت بــه دانشــگاه 
؟  رید ا د

یــک تعلــق خاطــر شــدید نســبت بــه دانشــگاه دارم و دوســت دارم  بــا هــر کوششــی در محیــط بتوانــم یک بــار دیگــر دانــش 
و یــا یــک ارزش، یــک نیــروی انســانی جدیــد و یــا حتــی یــک آجــر روی آجــر، یــک آرامــش و یــا یــک فقــدان تنشــی را بــه 
دانشــگاه بدهــم کــه دانشــگاه مــورد تهاجــم و انحــالل و صدمــات دیگــر قــرار نگیــرد و روزبــه روز بــرای دانشــگاه خدمــت در 

خدمــت را داشــته باشــم.
احســاس تأثــر دارم کــه دانشــگاه بــه دلیــل کــم و کاســتی ها، در حــدود 35-30 ســال گذشــته خیلــی صدمــه خــورد. قــرار 
ــن دانشــگاه رتبــه یــک کشــورهای منطقــه و جهــان اســالم  ــران قبــل از انقــالب بزرگ تری ــوم پزشــکی ای ــود دانشــگاه عل ب
ــه  ــی صدم ــرای آن خیل ــد و ب ــه زدن ــی ضرب ــه دانشــگاه خیل ــا در طــول 30 ســال گذشــته ب ــا تنگ نظری ه باشــد ولیکــن ب
ایجــاد کردنــد و غبطــه ی مــن نســبت بــه دانشــگاه اینســت کــه: غبطــه می خــورم کــه چــرا بازدارنده هــا توانســتند توانایــی 
و رشــد دانشــگاه را بازدارنــد و این کــه در حــال حاضــر چــرا خــودم تــوان بیشــتر از ایــن نــدارم. ولــی بــه نظــر می آیــد کــه 

انشــااهلل دانشــگاه راهــش را پیــدا کــرده و بــه ســرعت بــه ســمت اعتــال پیــش مــی رود.
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انتظار شما از دانشگاه چیست؟ آیا مسأله ای وجود دارد که در این سال ها مورد غفلت قرار گرفته باشد یا کمتر به آن 
توجه شده باشد و الزم باشد که فعالیت در آن حوزه افزایش پیدا کند؟

همــه رؤســای دانشــگاه و همــه ی معاونیــن دانشــگاه در طــول ایــن 30 ســال گذشــته در مــورد ســالمت روان، پیشــگیری از 
اعتیــاد، توجــه بــه روانشناســی بالینــی و توجــه بــه روانشناســی ســالمت کوتاهــی کردنــد. بــه وضــوح گاه مــن بــرای مســائل 
بســیار جزئــی ماننــد گرفتــن یــک نیــروی انســانی طرحــی و یــا انجــام یــک پــروژه ی بســیار ســاده هفته هــا، ماه هــا و ســال 
هــا دوندگــی داشــتم. همیــن االن کــه مــن در خدمــت شــما هســتم بعــد از 40-30 ســال دوندگــی هنــوز نتوانســتم بــرای 
روانشناســان بالینــی تعرفــه ی پرداخــت روان درمانــی و یــا تعرفــه ی مشــاوره و یــا ویزیــت بیمــار بگیــرم. یعنــی عزیــزان مــا 
کــه دکتــرای روانشناســی بالینــی دارنــد و خــارج از کشــور تحصیــل کرده انــد و در امریــکا مجــوز درمــان داشــته اند در ایــران 
ــد  ــه بپردازن ــت تعرف ــراد یــک مبلغــی باب ــن اف ــه ای ــه رســمیت نمی شناســد کــه ب نظــام روانشناســی و  دانشــگاه آن هــا را ب
و مــن نتوانســتم ایــن خدمــت را بــرای ایــن عزیــزان انجــام بدهــم کــه انشــااهلل بــا درایــت عزیــزان و اســاتید و دوســتان بــه 

وســیله آینــدگان قابــل حــل باشــد و ایــن تنهــا یــک نمونــه از غفلت هــای دانشــگاه و انتظــارات مــن بــود.

و حرف آخرتان؟

التماس دعا و انشااهلل آرزوی موفقیت برای شما، برای معاونت آموزشی، برای معاونت دانشجویی و دانشجویان.

31



96
ار 

-به
وم

س
ره 

شما

نمونه کتاب هایی که توسط همکاران مرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدوین و منتشر 
شده است.
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تهیه کنندگان
شهرزاد سراوانی )کارشناس رسانه و انتشارات(

فرشاد پوررسول )کارشناس سمعی و بصری(
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آشنایی با دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی  دانشگاه علوم پزشکی ایران

 (Education Development Office School & Faculty College of Nursing and Midwifery Iran 
University of Medical Sciences(

              

ــته هاي  ــت در رش ــوم مراقب ــوزش عل ــت آم ــای کیفی ــدف ارتق ــا ه ــي ب ــتاري و مامای ــکده پرس ــوزش دانش ــعه آم ــر توس دفت
پرســتاري و مامایــي در مقاطــع مختلــف تحصیلــي و به منظــور بــاال بــردن ســطح دانــش و کارآیــي اعضــاي هیئــت علمــي و 
فارغ التحصیــالن دانشــکده بــر اســاس نیازهــاي در حــال تغییــر جامعــه فعالیــت خــود را تحــت نظــر مرکــز مطالعــات و توســعه 
آمــوزش دانشــگاه از ســال 1378 شــروع نمــوده اســت. اعضــاي فعــال در دفتــر توســعه آمــوزش دانشــکده از آن زمــان در 

ــته اند. ــري برداش ــاي موث ــکي گام ه ــوزش پزش ــف آم ــاخه هاي مختل ش

   اهداف

ایــن دفتــر در راســتاي اهــداف مرکــز مطالعــات و توســعه دانشــگاه اهــداف خــود را در حیطه هــاي عملکــردي زیــر دنبــال 
خواهــد نمــود:

 ،)evaluation( ارزشــیابي ،)curriculum planning & development( توســعه برنامه ریــزي درســي و آموزشــي  
 faculty & staff( ــان پژوهــش در آمــوزش )research in education(، توانمندســازي اعضــاي هیئــت علمــي و کارکن
 ،)accountable education( آمــوزش پاســخ گو ،)talented student( اســتعدادهاي درخشــان ،)development
آمــوزش مجــازي )virtual education(، جشــنواره آموزشــي کشــوري شــهید مطهــري و جشــنواره دکتــر وثــوق، کمیتــه 

مشــورتي دانشــجویي و شــبکه آمــوزش.

تاریخچه

ــد و  ــث رش ــه باع ــردد ک ــوق انســان ها محســوب مي گ ــي از حق ــه اســت و یک ــر جامع ــادي ه ــت از ارکان بنی ــم و تربی تعلی
ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــه رشــد انســان. ب ــد کمــک ب ــارت اســت از  فرآین ــا عب ــن معن ــاي انســان ها مي شــود و در کلي تری بق
تعلیــم و تربیــت در امــر آمــوزش، مراکــز توســعه آمــوزش در بســیاري از کشــورهاي ناحیــه مدیترانــه شــرقي ایجــاد شــده اند. 
ایــن مراکــز عــالوه بــر آن کــه مســتقیماً بــه امرآمــوزش افــراد در سیســتم هاي بهداشــتي مي پردازنــد بــه تربیــت کارکنــان 
ــه  ــي و کوچــک کــه وابســته ب ــه محل ــف از جمل ــد در ســطوح مختل ــد و قادرن ــادرت مي ورزن ــز مب ــورد نظــر نی بهداشــتي م
دانشــکده، دانشــگاه و مراکــز آموزشــي و بیمارســتاني تابعــه بــوده و حتــي در ســطح ملــي و منطقــه اي براســاس نیازســنجي 

ــد. ــه نماین ــد ارائ ــاي علمــي جدی ــاء و توســعه یافته ه ــت ارتق ــاي الزم را جه کادر بهداشــتي، آموزش ه
دانشــکده پرســتاري و مامایــي دانشــگاه علــوم پزشــکي ایــران نیــز همــواره بــا توجــه بــه نیازهــاي موجــود در هــر برهــه از 
ــه  ــا اشــاعه روحی ــرده و ب ــاز ک ــي کادر آموزشــي آغ ــاء کیف ــه منظــور ارتق ــاي علمــي و آموزشــي خــود را ب ــان فعالیت ه زم
ــف در  ــي مختل ــا آموزش ــا و کارگاه ه ــا و برنامه ه ــن آن ه ــل بی ــا در فواص ــي و ی ــال تحصیل ــم س ــر نی ــول ه ــکاري در ط هم
ــه ارزشــیابي،  ــف هم چــون کمیت ــا تشــکیل کمیته هــاي مختل ــن ب ــزار نمــوده اســت. هــم چنی ــا دانشــگاه برگ دانشــکده و ی
کمیتــه برنامه ریــزي درســي و کمیتــه پایــش تشــکیل دفتــر آمــوزش مــداوم دانشــکده در ســال 79 فعالیت هــاي متعــددي در 
جهــت بهبــود آمــوزش و رشــد و توســعه کادر آموزشــي انجــام داده اســت کــه هــم اکنــون ایــن دفتــر تحــت نظــارت معاونــت 

آموزشــي فعالیــت مي نمایــد.

   فلسفه

دفتــر توســعه دانشــکده بــا توجــه بــه ارزش هــاي حاکــم بــر جامعــه و ارتقــاء ســطح ســالمت و بــا مشــارکت فعاالنــه و اشــاعه 
روحیــه همــکاري زمینــه و بســتر مناســب و مســاعدي را بــراي رشــد دانشــجویان و اســاتید فراهــم مي ســازد.
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 چشم انداز

دفتــر توســعه آمــوزش دانشــکده در راســتاي دورنمــاي مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش دانشــگاه و بــا عنایــت بــه ارزش هــا 
و باورهــاي آموزشــي و پژوهشــي تمایــل دارد دانشــکده در جهــت کســب جایگاهــي برتــر در حیطه هــاي آموزشــي در ســطح 

ملــي و منطقــه اي گام برداشــته و در ســطح بین المللــي در زمینــه آمــوزش پرســتاري و مامایــي مطــرح باشــد.

  رسالت

دفتــر توســعه آمــوزش دانشــکده ســاختاري از مجموعــه معاونــت آموزشــي دانشــکده اســت کــه در راســتاي رســالت مرکــز 
مطالعــات و توســعه آمــوزش دانشــگاه ماموریــت دارد تــا در جهــت ارتقــاء کیفیــت آمــوزش دانشــکده اســاتید را یــاري نمایــد و 
بــه عنــوان بــازوي کمکــي هدایــت و هماهنگــي فراینــد آموزشــي در دانشــکده کمــک موثــري را بــه عمــل آورد. بدیــن منظــور 
ارتقــاي کیفــي ســطح توانمندي هــاي آموزشــي و ایجــاد تعهــد بــه یادگیــري در بدنــه علمــي و آموزشــي دانشــکده پرســتاري 
و مامایــي بــا هــدف تربیــت نیــروي انســاني کارآمــد، متعهــد بــه اخــالق حرفــه اي و خــالق بــراي ارایــه خدمــات ســالمت بــا 

کیفیــت بــه آحــاد جامعــه متناســب بــا نیازهــاي حــال و آینــده سیســتم ســالمت از اهــم رســالت هاي ایــن دفتــر مي باشــد.

 اعضاي واحد 

رئیس دانشکده: سرکار خانم دکتر فروغ رفیعي
معاون آموزشي دانشکده: سرکار خانم دکتر لیلي بریم نژاد
مدیر دفتر توسعه: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسري

عضو هیئت علمي: سرکار خانم ژاله محمدعلیها، سرکار خانم دکتر سرور پرویزي
کارشناس دفتر توسعه: سرکار خانم معصومه عبدلي

  زیرگروه ها و شاخه ها

بــا توجــه بــه مشــخص نمــودن واحدهــاي مرکــز توســعه آمــوزش و مطالعــات دانشــگاه وظایــف واحدهــاي دفتــر توســعه و 
مســئولین آن در دانشــکده پرســتاري و مامایــي بــه شــرح زیــر مشــخص شــده اســت. 
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  مسئول واحد وظایفردیف

سرکار خانم دریادخت مسرور رودسري رشد و بالندگي )توانمندسازي( 1

مدیران محترم گروه های آموزشیبرنامه ریزي درسي و آموزشي2

سرکار خانم دکتر سرور پرویزيپژوهش در آموزش 3

4)Evaluation( ارزشیابی

دانشجو: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسري
هیئت علمي: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسري 

دروني: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسري
برنامه: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسري

5
استعدادهاي درخشان

)Talented Student(سرکار خانم ها ژاله محمدعلیها-دریادخت مسرور رودسري

6
مرکز مهارت هاي بالیني

)Skill lab( سرکار خانم فاطمه محدث اردبیلي

7
جشنواره آموزشي شهید مطهري، وثوق و ...
)National Education Festivals t(سرکار خانم دریادخت مسرور رودسري

8
آموزش مجازي

)Virtual Education(
 

سرکار خانم دکتر سرور پرویزي

9
آموزش پاسخگو

)Accountable Education(سرکار خانم ها دکتر لیلي بریم نژاد- دریادخت مسرور رودسري

10
شبکه آموزش

)Medical Education Committee( سرکار خانم ها دکتر لیلي بریم نژاد- دریادخت مسرور رودسري- مدیران گروه هاي
آموزشي 

11
کمیته مشورتي دانشجویي

)Student Consultation Committee(سرکار خانم دریادخت مسرور رودسري- نماینده  کمیته مشورتي دانشجویان

12
واحد تشویق و پاداش

)Reward & Excellency Center( سرکار خانم دکتر لیلي بریم نژاد- دریادخت مسرور رودسري- مدیر گروه هاي آموزشي
بر حسب هیئت علمي منتخب هر گروه

36
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فعالیت هاي انجام شده و در دست اجرا

ارزیابي دروني برنامه هاي کارشناسي- کارشناسي ارشد و دکترا در دو رشته پرستاري و مامائي 
تشکیل کمیته ارزشیابي 

 )WFME( برگزاري کارگاه توجیهي ارزیابي آموزشي براساس مدل
تشکیل گروه هاي کاري برحسب عالقه و توانمندي اعضاء 

تقسیم کار بین اعضاء گروه ها و تعیین مسئول هر گروه 
جستجو اطالعات و بررسي و مطالعه متون حوزه هاي آموزشي براساس مدل 

)WFME( تشکیل جلسات هفتگي به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات جهت ایجاد هماهنگي در فعالیت ها
شرکت در جلسات ماهانه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه پیرامون برنامه 

 )WFME( تهیه و تدوین ابزارهاي جمع آوري اطالعات در هر یک از حوزه هاي 9 گانه براساس مدل
تهیه و تدوین گزارش کار ارزیابي دروني به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه 

Rating Scales تعیین اعتبار پرسشنامه ها، چک لیست ها و
 )WFME( در هر یک از حوزه هاي 9 گانه براساس مدل )مشخص نمودن واحدهاي جمع آوري اطالعات )پاسخگوها

کدگذاري حوزه ها و اجزاء هریک برحسب منبع جمع آوري اطالعات 
تعیین معیارها براساس اهداف 

تطبیق پرسشنامه ها، چک لیست ها، )Rating Scales( با مالک هاي ارزیابي هر حوزه براساس مدل 
توزیع پرسشنامه ها و جمع آوري اطالعات 

تجزیه و تحلیل اطالعات
ارسال نتایج ارزشیابي دروني به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  
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سایر فعالیت ها

ارائه گزارش به دفتر دانشگاه 
همکاري با واحد استعدادهاي درخشان دانشگاه و معرفي دانشجویان جهت شرکت در المپیاد علمي دانشگاه، معرفي 

دانشجویان نفرات اول گروه پرستاري و مامایي جهت شرکت در برنامه کارشناسي ارشد پرستاري و مامایي 
شرکت در ارزیابي فرآیندهاي جشنواره شهید مطهري در سطح دانشگاه توسط نماینده )EDO( دانشکده

ارسال فرآیندهاي برتر مدیریت آموزشي در جشنواره شهید مطهري 1388 که منجر به دریافت تندیس برتر شد. 
ارسال 6 فرآیندهاي برتر آموزشي دانشگاهي در جشنواره شهید مطهري 1389 که یک فرآیند جزء فرآیندهاي برتر کشوري 

که مفتخر به تندیس برتر و جایزه ویژه و 5 فرآیند دیگر موفق به دریافت لوح تقدیر گردیدند.
)EDO( تهیه پمفلت فارسی و انگلیسی و درج آن در سایت

 )EDO( شرکت در جلسات
روزآمد نمودن شیوه هاي آموزش در فرایند تدریس و یادگیري 

ارتقاي توانمندهاي اعضاي هیئت علمي از طریق برگزاري کارگاه هاي داخل دانشکده و دانشگاه
بهبود برنامه هاي آموزشي از طریق انجام ارزشیابي برنامه ها به طور دوره اي

بررسي پیشنهادات اعضاي هیئت علمي و مسئولین آموزشي و ارائه نظرات کارشناسي  
دریافت بازخورد از دانشجویان و کمیته مشورتي دانشجوي و استفاده از نظرات آنان در بازنگري برنامه ریزي درسي و سایر 

محدوده هاي دفتر توسعه  
ارائه گزارش به دفتر )EDO( دانشگاه در پایان هر نیم سال از طریق معاونت آموزشي 

)EDO( در دفتر دانشکده )EDO( تشکیل جلسات منظم ماهانه اعضاء
شرکت در جلسات شوراي آموزشي دانشکده 

انتقال اطالعات به مدیران محترم گروه ها و پیگیري آن ها از طریق گروه هاي آموزشي 
همکاري با دانشگاه در جهت انجام کنگره هاي آموزش پزشکي در صورت نیاز 

)EDO( تهیه برنامه عملیاتي
جواب گویي به مشکالت اعضاء هیئت علمي درخصوص محدوده فعالیت هاي دفتر 

پیگیري موارد از مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
حضور در جلسات شورای آموزشی دانشکده

تهیه کننده: خانم دریادخت مسرور رودسری )مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی(
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بسته ی اخالق حرفه ای

اخــالق حرفــه اي یکــي از مســائل اساســي همــۀ جوامــع بشــري اســت. امــروزه بســیاري از کشــورها در جهــان صنعتــي بــه 
ایــن بلــوغ رســیده اند کــه بي اعتنایــي بــه مســائل اخالقــي و فــرار از مســئولیت ها و تعهــدات اجتماعــي، بــه از بیــن رفتــن 
بنــگاه مي انجامــد. بــه همیــن دلیــل بــراي تدویــن اســتراتژي اخالقــي احســاس نیــاز کــرده، و بــه ایــن بــاور رســیده اند کــه 
بایــد در ســازمان یــک فرهنــگ مبتنــي بــر اخــالق رســوخ کنــد. از ایــن رو کوشــیده اند بــه تحقیقــات دربــارة اخــالق حرفــه اي 

جایــگاه ویــژه اي بدهنــد.

)professional Ethics( ،)professionalism( مفهوم اخالق حرفه ای

اخــالق حرفــه اي بــه مســائل و پرســش هاي اخالقــي، اصــول و ارزش هــاي اخالقــي یــک نظــام حرفــه اي مي پــردازد و ناظــر 
بــر اخــالق در محیــط حرفــه اي اســت و مي کوشــد بــه مســائل اخالقــي حرفه هــاي گوناگــون پاســخ داده و بــراي آن اصولــي 
خــاص متصــور اســت. در میــان همــه شــاخه های اخــالق حرفــه ای، اخــالق پزشــکی از جایــگاه خــاص و متعالــی برخــوردار 
ــار  ــه آداب، رفت ــه موضــوع آن مجموع ــی اســت ک ــل پزشــکی اســت و علم ــه عم اســت. اخــالق پزشــکی اخــالق در صحن
ــر رفتــار شــغلی پزشــکان می باشــد. بنابرایــن پزشــکان و ســایر حرفه هــای  ــا ناپســند و اجــرای اصــول حاکــم ب پســندیده ی
ــا حرفــه  ــه رعایــت دســتورالعمل های اخالقــی مرتبــط ب ــا پزشــکی طبــق شــاخص های بین المللــی حرفــه ملــزم ب مرتبــط ب

ــده می شــود.  ــایر رشــته های پیراپزشــکی نامی ــری در پزشــکی و س ــان حرفه ای گ ــن هم ــه ای خودشــان می باشــند ک

 حرفه ای گــری در پزشــکی شــامل ارزش هــا و مهارت هایــی اســت کــه حرفــه و جامعــه از پزشــکان انتظــار دارنــد و پزشــکان 
ــای  ــی، مهارت ه ــت بالین ــه صالحی ــه پای ــاس س ــتند و براس ــه هس ــاران و جامع ــه بیم ــبت ب ــت نس ــه خدم ــه ارائ ــف ب موظ

ارتباطــی، درک اخالقــی بنــا شــده اســت و شــامل ســه اصــل اساســی:

اصــل تقــدم و رفــاه بیمــار: ایــن اصــل بــر اســاس متعهــد بــودن نســبت بــه منافــع بیمــار اســت از اجــزاء ایــن اصــل نــوع 
ــت. ــزی اس ــم و مرک ــیار مه ــد بس ــار می باش ــک و بیم ــاط پزش ــده ارتب ــه تقویت کنن ــتی ک دوس

اوتونومــی بیمــار: پزشــکان بایــد بــه اوتونومــی بیمــاران احتــرام بگذارنــد و بــا بیماران شــان صــادق باشــند و آن هــا را بــرای 
تصمیم گیــری آگاهانــه در مــورد درمان شــان توانمنــد کننــد و بــه تصمیمــات بیمــار در مــورد مراقبتــش اولویــت داده شــود. 

ــی ارتقــاء دهنــد کــه شــامل توزیــع  ــت را در سیســتم بهداشــتی درمان ــد عدال ــت اجتماعــی: حرفــه پزشــکی بای اصــل عدال
ــی اســت.  ــع بهداشــتی درمان ــه مناب عادالن

AAMC حرفه ای گــری را بــه عنــوان یــک عنصــر ضــروری بــرای پزشــک خــوب بــودن تاییــد می کنــد. شــورای اعتباربخشــی 
ــی  ــت و اجرای ــی را تقوی ــته های تخصص ــی رش ــی تمام ــای عموم ــکی )ACGME( قابلیت ه ــالن پزش ــوزش فارغ التحصی آم
ــل  ــت از تحصی ــان فراغ ــکی در زم ــی پزش ــی و فوق تخصص ــف تخصص ــته های مختل ــی رش ــه تمام ــن مصوب ــق ای ــود. طب نم
ــن  ــود. بدی ــای شــش گانه حرفه ای گــری ب ــه یکــی از قابلیت ه ــات می رســاندند ک ــه اثب ــم را ب ــای مه ــن قابلیت ه بایســتی ای
ــه اصــول اخــالق پزشــکی و حساســیت  ــدی ب ــه ای، پایبن ــه مســئولیت های حرف ــد ب ــد تعه ــی بای منظــور دانشــجویان بالین

ــروز و اثبــات می رســاندند.  ــه منصــه ب ــرای ایــن هیئــت ب ــه جامعه هــای مختلــف بیمــاران را ب نســبت ب
ــوارد و مشــکالت  ــا م ــروزی ب ــگ شــدن مــی رود و پزشــکان ام ــه کم رن ــری رو ب ــات انجــام شــده حرفه ای گ براســاس مطالع
تهدیدکننــده ارزش هــا مواجــه هســتند و بــه مــرور در حــال فرامــوش کــردن تعهــد اصلــی خــود بــه عنــوان افــرادی کــه بــه 
حرفــه پزشــکی می پردازنــد، هســتند. منشــأ بســیاری از مشــکالت ایجــاد شــده مربــوط بــه عــدم رعایــت حرفه ای گــری مــی 
باشــد. صــرف آمــوزش علمــی و عملــی طــب بــه دانشــجویان پزشــکی، محصــوالت ناکارآمــدی را تحویــل اجتمــاع مــی دهــد 
کــه منجــر بــه شــکل گیری هویــت حرفــه ای مخــدوش می شــود. لــذا در طــول دهــه اخیــر نوآوری هــای آموزشــی بــا هــدف 
شــکل گیری هویــت حرفــه ای مطلــوب ارائــه شــده اســت و بــه عنــوان یــک جــز حیاتــی از آمــوزش پزشــکی در راســتای رشــد 

و توســعه حرفه ای گــری در نظــر گرفتــه می شــود. 
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تاریخچه گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ــه 70  ــاز ده ــه 60 و آغ ــر ده ــود را از اواخ ــی خ ــت آموزش ــران فعالی ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــالق پزش ــروه اخ گ
خورشــیدی توســط دکتــر امیرحســن حاجــی ترخانــی، دکتــر حســن انصــاری و دکتــر ســید اشــرف الدین گوشــه گیر آغــاز 
کــرد و بــه فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش درس اخــالق پزشــکی بــه دانشــجویان پزشــکی در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــه گروه هــای آموزشــی پیراپزشــکی در دانشــگاه علــوم پزشــکی  ــران، قــم، ســمنان، زنجــان و طــب ســنتی( و ب مختلــف )ای
ایــران بــا حضــور اســاتید پیشکســوت و فرزانــه از جملــه آقــای دکتــر محمدمهــدی اصفهانــی، دکتــر منصــور اشــرفی، دکتــر 
ــر  ــت کیش، دکت ــول فراس ــر رس ــه گیر، دکت ــرف الدین گوش ــر اش ــاری، دکت ــن انص ــر حس ــی، دکت ــی ترخان ــن حاج امیرحس
مرتضــی اشــرفی، دکتــر مجیدرضــا خلــج زاده و برخــی از اســاتید کــه بــه صــورت دوره ای حضــور داشــتند، بــه فعالیــت خــود 
ادامــه داد. از تیرمــاه ســال 1394 آقــای دکتــر بهنــام ثبوتــی بــه عنــوان مدیــر گــروه اخــالق پزشــکی دانشــکده پزشــکی، 
دبیــر شــورای اخــالق پزشــکی دانشــگاه و ســپس بــه دبیــر اجرائــی بســته ی تحــول و اخــالق حرفــه ای دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایــران منصــوب شــوند. اعضــای گــروه بــه صــورت هیئــت علمــی پیوســته، وابســتگی دوگانــه در زمینــه آموزشــی، پژوهشــی، 

بالینــی )کمیته هــای اخــالق حرفــه ای مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه( مشــغول بــه خدمــت می باشــند.

ماموریت گروه:
آمــوزش تئــوری و برگــزاری رانــد بالینــی اخــالق حرفــه ای بــرای دانشــجویان پزشــکی، پیراپزشــکی در راســتای ایجــاد دانــش، 

نگــرش و بــاور تعهــد حرفــه ای و عملیاتــی کــردن ارزش هــای حرفــه ای رشــته پزشــکی
ــوزش و  ــتای آم ــران در راس ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــتان های تابع ــکی در بیمارس ــالق پزش ــای اخ ــدازی کمیته ه راه ان

ــی عملکــرد حرفــه ای تیــم بالینــی می باشــد. ارزیاب

چشم اندازها: 
گــروه اخــالق پزشــکی بــر آن اســت تــا بــا مشــارکت هیئــت علمــی، کمیته هــای اخــالق پزشــکی بیمارســتان در ارتقــاء کیفــی 
و کمــی آموزشــی اخــالق پزشــکی یک ســو شــد و در ایــن راه بــا اســتفاده از تجــارب بتواننــد بــه الگوئــی موفــق و پیشــرو در 

بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور و منطقــه تبدیــل شــود.

اقدامات صورت گرفته در راستای برنامه ی تحول و نوآوری در دانشگاه:
تشکیل شورای اخالق پزشکی دانشگاه  -1
تدوین درس نامه جامع اخالق پزشکی  -2

تدوین منشور اخالق سازمانی   -3
تدوین و دستورالعمل رفتار حرفه ای جامعه پزشکی  -4

تدوین کدهای اخالق حرفه ای  -5
لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای اخالق حرفه ای در رتبه بندی و اعتباربخشی دانشگاه ها و موسسات آموزش  -6

          عالی علوم پزشکی 
تشکیل کانون اخالق حرفه ای دانشجوئی  -7

تقویت ارتباط بین دانشگاهی  -8
ساماندهی کمیته اخالق مراکز آموزشی درمانی و معرفی رابطین اخالق حرفه ای در مراکز آموزشی درمانی   -9

برگزاری همایش های کشوری، سمینارهای دانشگاهی با موضوعات کاربردی در رشته های مختلف بالینی  -10
آموزش دانشجویان پزشکی به صورت تم طولی و به میزان 2 واحد  -11

آموزش اصول و دستورالعمل های اخالق حرفه ای و کاربردی کردن آن ها بر مبنای بررسی و تفسیر موارد چالش های   -12
           اخالقی در بالین و حل مسئله برای گروه های مخاطب شامل اعضای محترم هیئت علمی، دستیاران، دانشجویان     

          پزشکی و رشته های پیراپزشکی

تهیه کننده: دکتر بهنام ثبوتی
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ایــن نســخه جدیــد بــه منظــور کمــک بــه دانشــجویان آمــوزش پزشــکی طراحــی شــده اســت کــه بتواننــد مفاهیــم پزشــکی 
را در سراســر مطالعــات پزشــکی یــاد بگیرنــد و هم چنیــن بتواننــد اقدامــات مفیــدی بــرای امتحانــات نهایــی داشــته باشــند. 
ــش  ــا بخ ــراه ب ــوند، هم ــازمان دهی می ش ــدن س ــای ب ــط ارگان ه ــه توس ــت ک ــرح اس ــش از 100 ط ــامل بی ــاب ش ــن کت ای

نتیجه گیــری از مثال هــای گوناگــون. 
چارچــوب ایــن کتــاب متناســب بــا ذهــن دانشــجویان طراحــی شــده اســت و دارای نقشــه های ذهنــی اســت کــه بــه منظــور 
کمــک بــه یــادآوری، ابعــاد متنوعــی از جملــه تعریــف بیمــاری، علت هــا، بررســی ها، درمــان و عــوارض را خالصــه می کنــد. 
بــه دلیــل آن کــه ایــن کتــاب شــامل اطالعاتــی اســت کــه از منابــع مهــم و مــورد توجهــی کســب شــده اســت، بــرای تمریــن 
هــا و آمادگــی دانشــجویان بــرای امتحانــات مناســب اســت. بــه دلیــل پیشــرفت های ســریع در علــم پزشــکی، هــر اطالعــات 
و توصیــه ای در زمینــه ی شــیوه ها و هم چنیــن تشــخیص، بایــد بــه صــورت غیــر مســتقل تاییــد شــود. ایــن کتــاب بــه مــا 
نشــان می دهــد کــه بــرای یــک فــرد یــک درمــان مشــخص مناســب می باشــد یــا بــه عبارتــی بــرای هــر فــرد یــک درمــان 
خــاص وجــود دارد. در نهایــت ایــن یــک تــالش حرفــه ای پزشــکی اســت تــا کار حرفــه ای خــود را بــرای درمــان بیمــاران بــه 
صــورت مناســب انجــام دهــد. ایــن کتــاب شــامل مســائل و موضوعــات مهمــی اســت کــه دانشــجویان بــا آن هــا روبــرو مــی 
شــوند. ارائــه مطالــب روشــن و واضــح اســت و قالــب مطالــب بــا توجــه بــه ســطح دانشــجویان طراحــی شــده اســت و دارای 
عناوینــی اســت کــه تعریــف بیمــاری، عوامــل ایجــاد بیمــاری، تحقیقــات و درمــان را پوشــش می دهــد. ایــن کتــاب شــامل 
14 فصــل اســت کــه  فصــل اول آن در مــورد سیســتم قلبی-عروقــی، فصــل دوم در مــورد دســتگاه تنفســی، فصــل ســوم در 
مــورد دســتگاه گــوارش، فصــل چهــارم در مــورد سیســتم کلیــوی، فصــل پنجــم در مــورد سیســتم غــدد درون ریــز، فصــل 
ــدن،  ــی؛ فصــل هشــتم در مــورد سیســتم ایمنــی ب ــوژی، فصــل هفتــم در مــورد بیماری هــای عفون ششــم در مــورد هماتول
فصــل نهــم در مــورد مغــز و اعصــاب، فصــل دهــم در مــورد سیســتم اســکلتی-عضالنی، فصــل یازدهــم در مــورد دســتگاه 
تولیــد مثــل، فصــل دوازدهــم در مــورد جنیــن شناســی، فصــل ســیزدهم در مــورد بیماری هــای ژنتیکــی و فصــل چهاردهــم 

در مــورد شــرایط دیگــر یــا وضعیت هــای متفرقــه بحــث شــده اســت.

تهیه کننده:
محمود منصوری )دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی(
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معرفی پایان نامه های دانش آموختگان دکترای آموزش پزشکی

ارائه مدل مبتنی بر فراارزشیابی
 »سیستم ارزیابی کمیت فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی بر اساس خوداظهاری«

استاد راهنما: دکتر حسین کشاورز ولیان
اساتید مشاور: دکتر کامران سلطانی عربشاهی، دکتر محمد جلیلی

دانش آموخته: دکتر آیین محمدی
مقطع: دکترای تخصصی آموزش پزشکی

دانشگاه: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

چکیده

ــه کارگیــری سیســتم های ارزشــیابی فعالیت هــای اعضــای هیئــت  ــرای ب ــی ب ــدف: امــروزه یــک تمایــل جهان ــه و ه زمین
علمــی دانشــگاه ها وجــود دارد. اســتقرار سیســتم ارزشــیابی عادالنــه و قابــل اعتمــاد همــواره موضوعــی چالش برانگیــز بــوده 
اســت. در ایــن مطالعــه بــا فراارزشــیابی سیســتم ارزشــیابی فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی کــه بــه مــدت 5 ســال ســابقه 
ــدگاه ایشــان طراحــی  ــر اســاس دی ــرای ارزشــیابی فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی ب ــی ب ــری دارد، مدل اســتقرار و کارب

شــده اســت.

ــت  ــای هیئ ــای اعض ــری فعالیت ه ــتم اندازه گی ــنجی سیس ــخصات روان س ــال های1392 و 1393 مش ــرا: در س روش اج
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا بررســی 74 عضــو هیئــت علمــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. بعــد از اطمینــان از 
روایــی و پایایــی سیســتم موجــود مصاحبه هــای نیمه ســاختارمند بــر اســاس اســتانداردهای فراارزشــیابی کمیتــه مشــترک، 
بــا 18 نفــر از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه انجــام شــد. بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مصاحبه هــا پرسشــنامه ای طراحــی شــد 
ــا تحلیــل محتــوای کیفــی تفســیری  ــد. اجــزای مــدل ب و توســط اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پزشــکی تکمیــل گردی
مصاحبه هــا و تحلیــل عاملــی پرسشــنامه اســتخراج شــد. مــدل بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان نهایــی شــد.

 
نتایــج: روایــی و پایایــی سیســتم موجــود بــه ترتیــب 0.95 و P value > 0.05( 0.99( بــه دســت آمــد. مــدل نهایــی دارای 
شــش بُعــد شــامل هم راســتایی بــا رســالت، دقــت، شــفافیت، رضایــت، تناســب و ســازندگی کــه از تحلیــل عاملــی پرسشــنامه 
ــز،  ــای آنالی ــارات، دوره ه ــل انتظ ــی، حداق ــودن، دوره ارزیاب ــط ب ــاری، برخ ــاع، خوداظه ــه اجم ــه مؤلف ــده و نُ ــت آم ــه دس ب

ــد. ــد می باش ــت آمده ان ــه دس ــا ب ــوای مصاحبه ه ــل محت ــه از تحلی ــری ک ــاف و تصمیم گی ــا، انعط تاییدکننده ه

بحــث: در ایــن مطالعــه سیســتم جــاری اندازه گیــری فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی مــورد فراارزشــیابی قــرار گرفتــه 
ــی یــک  ــن مــدل جنبه هــای مفهومــی و اجرای ــه شــود. ای ــه دیدگاه هــای اعضــای هیئــت علمــی ارائ ــا توجــه ب ــی ب ــا مدل ت
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــد در دانشــکده پزشــکی م ــر دارد و می توان ــت علمــی را در ب سیســتم ارزشــیابی عملکــرد اعضــای هیئ

گیــرد.
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بیان مسأله

ــی،  ــای آموزشــی، پژوهشــی، درمان ــف وســیعی از فعالیت ه ــت علمــی دانشــکده های پزشــکی طی ــای اعضــای هیئ فعالیت ه
مدیریتــی و ارائــه خدمــات را شــامل می شــود و ارزیابــی و هدایــت آن هــا در راســتای رســالت های دانشــگاه یکــی از دغدغــه 
هــای ایــن دانشــکده ها اســت. هــر نــوع بررســی کیفیــت عملکــرد، مداخلــه آموزشــی، تصمیم گیــری در مــورد هیئــت علمــی 
ــا اســتفاده از روشــی  یــا برنامه ریــزی در دانشــکده پزشــکی مســتلزم ارزیابــی کمیــت فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی ب

قابــل اجــرا1 اســت.
ارزیابــی عملکــرد می توانــد بــرای ســازمان ها ســودمند باشــد. ارزیابــی عملکــرد می توانــد توانایــی یــک ســازمان بــرای اتخــاذ 
تصمیم هــای مربــوط بــه تصــدی و ترفیــع را بهبــود بخشــد. یکــی از اهــداف ارزیابــی عملکــرد شناســایی ارزشــی اســت کــه 
ــرای حصــول ایــن هــدف اســت  ــه ســازمان اضافــه کنــد. ارزیابــی عملکــرد روش بســیار مؤثــری ب ــد ب یــک کارمنــد می توان
ــر مبنــای اطالعــات ارزیابــی  ــرا بهبــود تصمیمــات و ارتقــای فــردی2 کارمنــد را امکان پذیــر می ســازد. افــراد می تواننــد ب زی
بــه طــور دقیــق تــر بــه آموزش هــای مــورد نیــاز دســت یابنــد و خودداوری هــای3 بهتــری را صــورت دهنــد. در نهایــت ارزیابــی 
عملکــرد بــه توجیــه تصمیمــات قانونــی پرســنلی کــه توســط ســازمان اتخــاذ می شــوند کمــک می کنــد. بنابرایــن ارزیابــی 
ــتمزد،  ــوق و دس ــت، حق ــوزش، مدیری ــد از آم ــور خالصــه عبارتن ــه ط ــا ب ــن کاربرده ــه اســت. ای ــای چندگان دارای کاربرده

ــردی. ــا و پژوهــش ف انتصــاب، ترفیع ه
قســمت اعظــم ارزیابی هــای هیئــت علمــی بــه آمــوزش، پژوهــش و اقدامــات خالقانــه، توســعه و عملکــرد حرفــه ای4، تعهــد 
ــر  ــا ه ــاط ب ــی در ارتب ــت علم ــای هیئ ــان اعض ــای می ــد تفاوت ه ــا بای ــاص دارد. ارزیابی ه ــهروندی5 اختص ــات ش و خصوصی
یــک از ایــن حوزه هــا را مــد نظــر قــرار دهنــد. شایســتگی و ارزش نیــز بایــد در طــی فرآینــد ارزیابــی مــد نظــر قــرار گیــرد.

ــه افزایــش  ــر جامعــه و هزینه هــا، رو ب ــرای جواب گویــی دانشــگاه و اعضــای هیئــت علمــی، در براب در فضایــی کــه تقاضــا ب
اســت، طراحــی و اســتقرار یــک سیســتم شــفاف ارزیابــی عملکــرد اعضــای هیئــت علمــی چالشــی بــرای دانشــگاه ها و نیــز 
ــا وجــود ایــن تقاضــای  ــا اهــداف ســازمان محســوب می شــود. ب فرصتــی بــرای آن هــا بــرای هــم راســتا کــردن فعالیت هــا ب
رو بــه رشــد مطالعــات خیلــی اندکــی بــرای ارائــه یــک مــدل جامــع کــه تمامــی طیــف فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی 
ــر  ــی اســت و ه ــدون پشــتوانه علم ــی6 و ب ــای مقطع ــه تصمیم گیری ه ــر پای ــا ب ــر آن ه ــد انجــام شــده و اکث را پوشــش ده
ــدون  ــف آن ب ــای مختل ــورد جنبه ه ــادی در م ــد و ســواالت زی ــه ای خــاص عمــل می کن ــه گون ــر ســلیقه، ب ــا ب دانشــکده بن

پاســخ مانــده اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه فرهنــگ جــاری و ارزش هــای حاکــم در جامعــه مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــای  ــری فعالیت ه ــتم اندازه گی ــک سیس ــاد ی ــا ایج ــا ب ــت ت ــم گرف ــال 1385 تصمی ــران در س ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
اعضــای هیئــت علمــی، میــزان تأثیــر هــر عضــو هیئــت علمــی و گــروه آموزشــی را در پیشــبرد رســالت های دانشــگاه اعــم از 
آمــوزش ، پژوهــش، درمــان یــا ارائــه ی خدمــات، بــه طــور عینــی بررســی کنــد. ایــن سیســتم بــا عنــوان شــعاع یــا شناســایی 

عملکــرد آکادمیــک و ارزش گــذاری عینــی آن، موفــق شــد تــا در طــی یــک دوره ی دو ســاله، طراحــی و مســتقر شــود. 
در ایــن سیســتم از واحــد ارزش نســبی )RVU( بــرای فعالیت هــای مربــوط بــه تمــام رســالت های اصلــی دانشــگاه اســتفاده 
ــن یافته هــای مرتبــط در ســطح جهــان طراحــی و مســتقر شــده اســت،  ــر اســاس آخری ــن سیســتم، ب می شــود. اگرچــه ای
ولــی تاکنــون ارزشــیابی جامعــی از آن صــورت نگرفتــه بــود. در ایــن پایان نامــه بــا فراارزشــیابی سیســتم، تبییــن و تعییــن 
نظــرات و دیدگاه هــای اعضــای هیئــت علمــی در مــورد ایــن نــوع ارزیابــی و چگونگــی تأثیــر آن بــر فعالیت هــا )بــا اســتفاده از 
روش هــای کمــی و کیفــی(، مــدل مســتندی بــرای ارزیابــی کمیــت فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی در دانشــکده پزشــکی 

ارائــه شــده اســت. ایــن مــدل یــک مــدل مفهومــی بــا رویکــرد سیســتمی معمــاری شــده7 می باشــد.
1 - Feasible
2 - self-development
3 - self-judgment
4  - Professional practice
5 - citizenship
6 - Ad hoc
7 - System Architectural Model
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هدف اصلي 
فراارزشــیابی سیســتم ارزیابــی کمیــت فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 

بــر اســاس خوداظهــاری و ارائــه مــدل بــر اســاس آن

اهداف فرعی
- تعییــن نحــوه عملکــرد کمــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پزشــکی )شــامل میــزان تکمیــل اطالعــات، میــزان تاییــد 
اطالعــات، زمــان و تواتــر ورود اطالعــات در هــر دوره ارزیابــی(، در سیســتم  موجــود ارزیابــی کمیــت فعالیت هــا فراارزشــیابی 

سیســتم موجــود ارزیابــی کمیــت فعالیت هــا براســاس اســتانداردهای ارزشــیابی پرســنلی
- تعیین میزان روایی سیستم ارزیابی کمیت فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی 
- تعیین میزان پایایی سیستم ارزیابی کمیت فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی 

ــای  ــن فهرســت فعالیت ه ــورد نحــوه تعیی ــت علمــی دانشــکده پزشــکی در م ــای اعضــای هیئ ــن نظــرات و دیدگاه ه - تبیی
آکادمیــک 

- تبیین نظرات و دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی در مورد نحوه تعیین ارزش فعالیت ها آکادمیک
ــتم  ــی سیس ــردن روای ــاال ب ــوه ب ــورد نح ــکی در م ــکده پزش ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــای اعض ــرات و دیدگاه ه ــن نظ - تبیی

ــا ــت فعالیت ه ــی کمی ارزیاب
ــتم  ــی سیس ــردن پایای ــاال ب ــوه ب ــورد نح ــکی در م ــکده پزش ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــای اعض ــرات و دیدگاه ه ــن نظ - تبیی

ــا ــت فعالیت ه ــی کمی ارزیاب
- تبیین نظرات و دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی در مورد گردش کار سیستم 
- تبیین نظرات و دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی در مورد نحوه تایید اطالعات

ــل از  ــات حاص ــرد اطالع ــوه کارب ــورد نح ــکی در م ــکده پزش ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــای اعض ــرات و دیدگاه ه ــن نظ - تبیی
سیســتم 

- تبییــن نظــرات و دیدگاه هــای اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پزشــکی در مــورد نحــوه تاثیــر سیســتم بــر تغییــر نــوع و 
میــزان فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی 

- ارائه مدل ارزشیابی کمیت فعالیت های اعضای هیئت علمی در دانشکده پزشکی بر اساس خوداظهاری
 

نوع مطالعه
 مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه بنیادی-کاربــردی اســت کــه در ســال 1392 و 1393 در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران انجــام شــده اســت. روش ایــن مطالعــه ترکیبــی1 از نــوع متوالــی2 بــوده، بــا انجــام مراحــل کمــی و کیفــی و 

جمع بنــدی نتایــج آن هــا یــک مــدل از نــوع مــدل مفهومــی بــا رویکــرد سیســتمی معمــاری شــده3 ارائــه می دهــد.

روش اجرا
بــرای ارائــه یــک مــدل مفهومــی جامــع، ابتــدا بایــد سیســتم مــورد نظــر در عمــل پیــاده شــود و بعــد از ارزشــیابی آن بــر 

ــذا: ــه شــود ل ــی ارائ ــدل نهای اســاس شــواهد و بررســی نظــرات دســت اندرکاران، م
ــاًل در دانشــکده  ــا عنــوان سیســتم شــعاع قب ــی کمیــت فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی ب از آن جــا کــه سیســتم ارزیاب
پزشــکی راه انــدازی شــده و همــه اعضــای هیئــت علمــی بــا آن آشــنا هســتند، در ایــن مطالعــه ابتــدا وضعیــت عملکــرد ایشــان 
در سیســتم شناســایی گردیــد. به عبارتــی در ایــن مرحلــه حیطــه4 مــورد بررســی و اجــزای سیســتم شناســایی شــدند. ســپس 
ــه  ــر اســاس اســتانداردهای ارزشــیابی پرســنل کمیت ــن فراارزشــیابی ب ــت5. ای ــرار گرف ــورد ارزشــیابی ق سیســتم موجــود م
ــا اعضــای هیئــت  ــا انجــام مصاحبــه ب ــرای اســتانداردهای ارزشــیابی آموزشــی6 انجــام شــد. در مرحلــه کیفــی ب مشــترک ب
علمــی نظــرات ایشــان در مــورد سیســتم تبییــن شــد. بــا اســتفاده از نتایــج مرحلــه کیفــی پرسشــنامه مرحلــه کمــی طراحــی 
شــده و نظــرات اعضــای هیئــت علمــی در مــورد سیســتم گــردآوری گردیــد. در مرحلــه نهایــی بــا بررســی نظــرات دســت 
انــدرکاران مــدل نهایــی بــر پایــه شــواهد موجــود ارائــه شــد. لــذا ایــن طــرح بــا روش ترکیبــی )کمــی و کیفــی( انجــام گردیــد.
1 - Mix Method
2 - Sequential
3 - System Architectural Model

4 - Domain
5 - Meta-evaluation
6 - Joint committee on standards for educational 
evaluation
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روش اجرای این مراحل به شرح زیر بود:

ــت علمــی در سیســتم  ــدا نحــوه عملکــرد کمــی اعضــای هیئ ــی: ابت ــت علم ــای هیئ ــرد اعض ــی عملک ــف( بررس ال
ــات وارد شــده  ــا بررســی اطالع ــه ب ــن مرحل ــن شــد. در ای ــا در دانشــکده پزشــکی تعیی ــت فعالیت ه ــی کمی ــود ارزیاب موج

ــد: ــر بررســی گردی ــوارد زی توســط اعضــای هیئــت علمــی م
1- میزان تکمیل اطالعات در گروه های مختلف 

2- میزان تایید اطالعات در گروه های مختلف توسط مدیران

ب( روایــی سیســتم: روایــی محتوایــی سیســتم بایــد در زمــان راه انــدازی سیســتم ارزشــیابی کمیــت فعالیت هــا تعییــن 
ــکده  ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــی و اعض ــای آموزش ــران گروه ه ــان )مدی ــر متخصص ــتفاده از نظ ــا اس ــی ب ــن روای ــوند. ای ش
ــه  ــرای فراارزشــیابی و ارائ ــاًل مشــخص شــده اســت. ب ــت علمــی قب ــای اعضــای هیئ ــورد فهرســت فعالیت ه پزشــکی( در م
مــدل بایــد روایــی معیــاری1 بعــد از اجــرا مشــخص می شــد. لــذا بــرای ایــن منظــور، تعــداد 40 نفــر از اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــکده پزشــکی در مهرمــاه 1392 بــه صــورت تصادفــی سیســتماتیک متناســب بــا انــدازه2 بیــن گروه هــای علــوم پایــه و 
بالینــی، انتخــاب شــدند. 38 نفــر از ایــن افــراد اطالعــات خــود در سیســتم را تکمیــل کــرده بودنــد. از آن هــا درخواســت شــد 
ــن جلســه  ــد. در ای ــه کنن ــه صــورت حضــوری مراجع ــه فعالیت هــای همــان دوره خــود ب ــوط ب ــا به همــراه مســتندات مرب ت
فــرد در یــک مصاحبــه شــرکت کــرده و از وی خواســته شــد تــا اطالعــات مربــوط بــه هــر یــک از فعالیت هــای سیســتم را 
شــرح دهــد و مســتندات مربــوط بــه آن هــا را ارائــه نمایــد. در ایــن مصاحبــه صحــت و ســقم ایــن داده هــا و در صــورت اشــتباه 
ــودن، دالیــل آن مشــخص شــد و داده هــا تصحیــح شــده در سیســتم وارد گردیــد. در ایــن جلســه حضــوری فعالیت هــای  ب
ثبــت شــده مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. فعالیت هایــی کــه دارای مســتندات هســتند )ماننــد شــرکت در همایــش( از 
طریــق مســتندات و فعالیت هایــی کــه دارای مســتندات نیســتند )ماننــد رانــد بخــش( بــه طــور غیــر مســتقیم از روی شــواهد 
)ماننــد برنامــه آموزشــی بخــش( بررســی شــدند. نتایــج ایــن جلســه بــه عنــوان معیــار3 منظــور شــده و بــا نتایــج ثبــت شــده 

در سیســتم شــعاع مقایســه شــد و روایــی معیــاری از نــوع روایــی پیش بینــی کننــده4 محاســبه گردیــد.

ج( پایایــی سیســتم: اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده اطالعــات مربــوط بــه فعالیت هــای آبــان 1392 خــود را بــر طبــق 
رویــه روتیــن دانشــگاه در نرم افــزار ثبــت کــرده بودنــد. بــرای بررســی پایایــی سیســتم، 40 نفــر از اعضــای هیئــت علمــی بــه 
ــا انــدازه5 بیــن گروه هــای علــوم پایــه و بالینــی، انتخــاب شــدند. 4 نفــر از ایــن  صــورت تصادفــی سیســتماتیک متناســب ب
افــراد بــه دلیــل مســافرت خــارج از کشــور اطالعــات خــود را ثبــت نکــرده بودنــد و از مطالعــه خــارج شــدند. بعــد از یــک 
ــا  مــاه از پایــان دوره ارزیابــی، کلیــه اطالعــات وارد شــده از روی ســامانه پنهــان شــده و از ایــن 36 نفــر درخواســت شــد ت
ــا مقایســه میــزان ارزش نســبی فعالیت هــا در دو مرحلــه  اطالعــات فعالیت هــای خــود را مجــددا در ســامانه ثبــت کننــد6. ب

میــزان پایایــی سیســتم محاســبه شــد. 

1 - Criterion Validity
2 - proportion to size
3 - Criteria
4 - Predictive Validity
5 - proportion to size
6 - Test-retest
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د( بعــد از اطمینــان از روایــی و پایایــی سیســتم، در ایــن مرحلــه نظــرات اعضــای هیئــت علمــی در مــورد سیســتم جمــع آوری 
شــد. ایــن مرحلــه دو قســمت داشــت:

د-1- انجام مصاحبه
ــف مــدل تبییــن شــد.  ــا تعــدادی از اعضــای هیئــت علمــی، جنبه هــای مختل ــه نیمه ســاختارمند ب ــا انجــام مصاحب ــدا ب ابت
ــاز در مــورد نحــوه تعییــن فهرســت فعالیت هــای آکادمیــک، نحــوه تعییــن ارزش فعالیت هــا  در ایــن مصاحبه هــا ســواالت ب
آکادمیــک، نحــوه بــاال بــردن روایــی سیســتم، نحــوه بــاال بــردن پایایــی سیســتم، گــردش کار سیســتم، نحــوه تاییــد اطالعات، 
ــزان فعالیت هــای اعضــای هیئــت  ــوع و می ــر ن ــر تغیی ــر سیســتم ب ــات حاصــل از سیســتم، نحــوه تأثی ــرد اطالع نحــوه کارب
علمــی و ســایر ســواالت منطبــق بــا اســتانداردهای فراارزشــیابی بــود. بــا توجــه بــه پاســخ شــرکت کنندگان ســواالت دیگــری 

نیــز در صــورت نیــاز مطــرح می شــد.
نمونه گیــری ابتــدا بــه صــورت در دســترس )دو نفــر از مدیــران دســت انــدر کار ارزشــیابی اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده 
پزشــکی( و بعــد از روی فهرســت اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده بــه صــورت رنــدوم صــورت گرفــت. ســه مــورد هــم بــه 
دنبــال آنالیــز مصاحبه هــای قبلــی به صــورت هدفمنــد و از بیــن اعضــای هیئــت علمــی کــه در دو ســر طیــف قــرار داشــتند 
)2 نفــر شــهره بــه مخالفــت بــا سیســتم و یــک نفــر شــهره بــه موافقــت بــا سیســتم( انتخــاب شــده و مــورد مصاحبــه قــرار 
گرفتنــد. حجــم نمونــه بــر اســاس اشــباع داده هــا تعییــن شــد. بعــد از حــدود دهمیــن مصاحبــه بــه اشــباع داده هــا رســیدیم 

ولــی بــرای اطمینــان از اشــباع، نمونه گیــری تــا 18 نمونــه ادامــه یافــت. 

د-2- طراحی پرسشنامه و انجام پیمایش
بــر اســاس تم هــا و کدهــای اســتخراج شــده از ایــن مصاحبه هــا و نیــز اســتانداردهای فراارزشــیابی، یــک پرسشــنامه بســته 
طراحــی شــد و در طــی یــک طــرح پیمایشــی1 بــه صــورت اینترنتــی در بیــن کلیــه اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پزشــکی 
تکمیــل گردیــد. روایــی ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از نظــر متخصصــان و همســانی درونــی آن بــا محاســبه آلفــای کرونبــاخ 
بررســی شــد. بــرای انجــام مراحــل مختلــف طــرح ابتــدا بایــد مــدل فراارزشــیابی مشــخص باشــد. شــایع ترین مــدل مــورد 
اســتفاده بــرای فراارزشــیابی اســتانداردهای پرســنلی2 کمیتــه مشــترک بــرای ارزشــیابی آموزشــی3 اســت. ســواالت مطــرح در 

مراحــل مختلــف ایــن طــرح بــر اســاس ایــن اســتانداردها طراحــی شــدند. 

ه( طراحــی مــدل مفهومــی سیســتم ارزیابــی کمیــت فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی: در مرحلــه بعــد بــا 
ــا  ــت فعالیت ه ــی سیســتم ارزشــیابی کمی ــدل مفهوم ــای انجام شــده، م ــز مصاحبه ه ــش و نی ــج حاصــل از پیمای ــز نتای آنالی
طراحــی شــد. ایــن مــدل بــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان آمــوزش پزشــکی اصــالح و نهایــی شــد. ایــن مــدل، یــک مــدل 

مفهومــی و از نــوع مــدل سیســتمی معمــاری شــده4 اســت.

1 - Survey
2 - Personelevaluation standards
3 - Joint committee on standards for educational 
evaluation 
4 - Systems architecture model or System model
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نتایج:

جمعیــت مــورد مطالعــه اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا بیــش از 2 ســال تجربــه 
کاربــری در سیســتم شــعاع بودنــد. ایــن دانشــکده مجموعــا 983 نفــر هیئــت علمــي دارد کــه از ایــن تعــداد  99 نفــر در گــروه 

هــای علــوم پایــه و 884 نفــر در گروه هــای بالینــي بــه فعالیــت مشــغول هســتند. 
گروه هــای آموزشــی علــوم پایــه عبارتنــد از: آناتومــی، ایمونولــوژی، بیوشــیمی، پزشــکی اجتماعــی، پزشــکی قانونــی، ژنتیــک، 
طــب کار، فارماکولــوژی، فیزیــک پزشــکی، معــارف اســالمی، میکروب شناســی و نانوتکنولــوژی و گروه هــای آموزشــی بالینــی 
عبارتنــد از: جراحــی اســتخوان و مفاصــل، جراحــی کلیــه و مجــازی ادراری، بیهوشــي، آسیب شناســی، پزشــکي هســته اي، 
پزشــکي ورزشــي، پوســت، جراحــي پالســتیک و ترمیمــي، جراحــي عمومــي، جراحــي مغــز و اعصــاب، چشــم پزشــکي، داخلي، 
رادیوتراپــي، رادیولــوژي، روانپزشــکي، زنــان و زایمــان، طــب اورژانــس، عفونــي، قلــب و عــروق، گــوش و حلــق و بینــي، مغــز 

و اعصــاب و کــودکان.

قســمت اول: تعییــن نحــوه عملکــرد اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پزشــکی در سیســتم  موجــود ارزیابــی کمیــت فعالیــت 
هــا از 12 گــروه آموزشــی علــوم پایــه در 11 گــروه )٪91.7( تاییــد کامــل صــورت می گیــرد و )٪70.5( از تاییدکننده هــای 
بالینــی فعالیت هــا را تاییــد کــرده انــد. الزم ذکــر اســت کــه کلیــه فعالیت هــا توســط تاییدکننــده دوم کــه در ســتاد دانشــکده 
پزشــکی قــرار دارد تاییــد می شــود و ایــن آمــار مربــوط بــه تاییدکننــده اول اســت. میــزان پوشــش سیســتم شــعاع در گــروه 
هــای آموزشــی )درصــد اعضــای هیئــت علمــی هــر گــروه آموزشــی کــه اطالعــات خــود را وارد سیســتم می کننــد( به طــور 

متوســط )٪74.34( بــود. 

قسمت دوم: میزان روایی و پایایی سیستم ارزیابی کمیت فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی 
ــز از روی  ــاری و نی ــتم خوداظه ــه از روی سیس ــا ک ــبی فعالیت ه ــزان ارزش نس ــی، می ــبه روای ــرای محاس ــی: ب 2-1( روای

ــد.  ــم مقایســه ش ــا ه ــده ب ــبه ش ــار( محاس ــه حضــوری )معی مصاحب

ضریب 
 *همبستگی

 )RVU( معیار  )RVU( خوداظهاری  نوع فعالیت

 آموزشی 351 336 0.96
 پژوهشی 81 75 0.96
 مدیریتی 80 81 0.97
0.93 46  درمانی 56
 خارج از دانشگاه 23 20 0.99
 کل 543 505 0.95

میزان روایی سیستم ارزیابی کمیت فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی

*  همگی معنی دار )Pvalue>0.05( هستند. 
2-2( پایایی: با مقایسه RVU فعالیت ها در دو مرحله میزان پایایی سیستم محاسبه شد. 
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 ضریب
 *همبستگی

Re-Test Test نوع فعالیت 

 آموزشی 360 391 0.98
 پژوهشی 93 124 0.99
 مدیریتی 96 124 0.99
 درمانی 58 68 0.84
 خارج از دانشگاه 39 34 0.99
 کل 569 540 0.99

*  همگی معنی دار )Pvalue>0.05( هستند. 

قسمت سوم: نتایج مصاحبه های کیفی از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی 
مصاحبه ها از نوع نیمه ساختارمند بود. سواالت کلی )راهنمای( مصاحبه عبارت بودند از:

تجربه شما در مورد نحوه تعیین فهرست فعالیت های آکادمیک در سیستم شعاع چیست؟  
تجربه شما در مورد نحوه تعیین ارزش فعالیت ها آکادمیک در سیستم شعاع چیست؟  

تجربه شما در مورد نحوه باال بردن روایی سیستم ارزیابی کمیت فعالیت ها چیست؟  
تجربه شما در مورد نحوه باال بردن پایایی سیستم ارزیابی کمیت فعالیت ها چیست؟  

تجربه شما در مورد گردش کار سیستم چیست؟  
تجربه شما در مورد نحوه تایید اطالعات چیست؟  

تجربه شما در مورد نحوه کاربرد اطالعات حاصل از سیستم چیست؟  
تجربه شما در مورد نحوه تاثیر سیستم بر تغییر نوع و میزان فعالیت های اعضای هیئت علمی چیست؟  

بعد از انجام هر مصاحبه مراحل تحلیل محتواي کیفي صورت گرفت:

آمــاده کــردن داده هــا: داده هــا قبــل از تحلیــل بــه فــرم متــن نوشــتاری تهیــه و تایــپ شــدند. ایــن متــون محرمانــه بــوده 
و نــزد نگارنــده محفــوظ اســت.

توصیــف واحــد تحلیــل: واحــد تحلیــل عبــارت اســت از واحــد اصلــی متــن کــه بایــد در طــی تحلیــل محتــوا طبقه بنــدی 
ــه از  ــن مرحل ــه اســت. معمــوال در ای ــن مرحل ــن توصیــف واحدهــای کدهــا یکــی از تصمیمــات اساســی در ای شــود. بنابرای

مضامیــن منحصــر بــه فــرد بــه عنــوان واحــد تحلیــل اســتفاده می شــود. 

ــن  ــاوت بی ــداوم اســتفاده شــد و تف ــل مقایســه ای م ــه از تحلی ــن مرحل ــذاری: در ای ــاختار کدگ ــات و س ــعه طبق توس
ــد.  ــایی گردی ــات شناس طبق

آزمایــش کدهــا در نمونــه ای از متــن: در ایــن مرحلــه بــه منظــور کنتــرل همســانی کدهــا و بازبینــی قوانیــن کدگــذاری، 
از روش ارزیابــی موافقــت درونــی کدگــذار اســتفاده شــد. یعنــی در مــورد همســانی کدهــا، قوانیــن کدگــذاری و طبقه بنــدی، 

بررســی مجــدد صــورت گرفــت. 

کدگذاری کل متن: زمانی که همسانی تایید شد، قانون کدگذاری برای کل متن اجرا شد.
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ارزیابی همسانی کدها: پس از کدگذاری کل متن، همسانی مجدداً کنترل شد.

نتایــج کدهــا: تــا این جــا مضامیــن و طبقــات و ابعــاد آن هــا مشــخص شــده اســت. در ایــن مرحلــه محقــق خاصیــت و ابعــاد 
طبقــات را کشــف نمــوده و ارتبــاط بیــن طبقــات را شناســایی نمــوده و الگوهــا را مشــخص می نمایــد. ایــن مرحلــه، مرحلــه 

نقــد در فرآینــد تحلیــل اســت و موفقیــت در ایــن مرحلــه در کل نتایــج تاثیــر خواهــد داشــت. 
و در نهایت: ارائه گزارش.

پــس از تحلیــل مصاحبه هــا، 96 طبقــه فرعــی از داده هــای کیفــی اســتخراج شــد، ســپس زیرطبقــات اســتخراج شــده مــورد 
ــه 65  ــن زیرطبقــات ب ــام شــدند و ای ــارات دارای مفاهیــم هم پوشــان، در هــر طبقــه ادغ ــه و عب ــرار گرفت بررســی مجــدد ق
زیرطبقــه تقلیــل یافــت. بــا بررســی زیرطبقــات فــوق، تعــداد 10 تــم اســتخراج شــد کــه در جــدول 10 قابــل مالحظــه اســت. 
در مرحلــه بعــد کلیــه زیــر طبقــات مجــددا بازبینــی شــده و زیرطبقــات مشــابه در هــم ادغــام شــدند و بــا توجــه بــه تعــداد 
اشــارات بــه هــر یــک از آن هــا و در کنــار هــم قــرار دادن مــوارد نزدیــک بــه هــم تعــداد 10 تــم اســتخراج شــد و بــرای هــر 

کــدام یــک عنــوان اختصاصــی تعییــن گردیــد. 

قسمت چهارم: نتایج طراحی پرسشنامه و پیمایش اینترنتی از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی 
بــا توجــه بــه طبقــات، زیرطبقــات و تم هــای بــه دســت آمــده از مرحلــه قبــل و نیــز اســتانداردهای ارزشــیابی پرســنل کمیتــه 
مشــترک تعــداد 33 گویــه اســتخراج شــد کــه بــرای طراحــی پرسشــنامه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. پرسشــنامه شــامل 46 
ســوال بــود کــه 13 ســوال مربــوط بــه ســواالت زمینــه ای و مشــخصات شــرکت کنندگان می شــد. بررســی پایایــی بــه روش 
بازآزمایــی پــس از دو هفتــه در یــک نمونــه 25 نفــری از گــروه نمونــه اصلــی، ضریــب همبســتگی را r =0.81 نشــان داد. میزان 
ثبــات درونــی پرسشــنامه نیــز بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ بررســی شــد کــه بــرای کل پرسشــنامه 0.924 بــود. روایــی 
صــوری پرسشــنامه نیــز بــا اســتفاده از نظــرات 10 نفــر از صاحب نظــران آمــوزش مــورد بررســی و اصــالح قــرار گرفــت. پــس 
از بررســی ویژگی هــای آمــاری ســواالت و آلفــای آن هــا، تحلیــل عاملــی اکتشــافی در مــورد عوامــل صــورت گرفــت. تعــداد 

488 نفــر بــه پرسشــنامه پاســخ دادنــد. 
ــدادی از اعضــای هیئــت  ــراد ارســال شــد و تع ــرای اف ــق پســت الکترونیکــی دانشــگاه ب از آن جــا کــه پرسشــنامه ها از طری
علمــی از دیگــر آدرس هــای ایمیــل اســتفاده می کننــد )میــزان پاســخ دهی )Response rate( = 70.93( بــه دســت آمــد. 

ــد. ــا 74 ســال )متوســط 44 ســال( بودن مشــخصات شــرکت کنندگان در پیمایــش )Survey( کــه در رنــج ســنی 30 ت

4-2( تحلیل عاملی پرسشنامه ارزشیابی سیستم ارزشیابی کمیت فعالیت های اعضای هیئت علمی
شــاخص نمونه گیــری KMO در ایــن مــدل تحلیــل عاملــی برابــر 0.914 و آزمــون کرویــت بارتلــت بــا میــزان 5238.162 
در ســطح معنــی داری 0.000 معنــادار اســت. ایــن مقادیــر نشــان می دهــد کــه اجــرای تحلیــل عاملــی براســاس ماتریــس 
ــه  ــود ک ــخص نم ــل را مش ــش عام ــی ش ــل عامل ــت. تحلی ــه اس ــل توجی ــه قاب ــورد مطالع ــه م ــل در نمون ــتگی حاص همبس
ــل  ــام عوام ــل ن ــر عام ــده در ه ــود ش ــای ل ــه گویه ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــن می کن ــس را تبیی ــد واریان ــوع 66.08 درص در مجم

ــد. ــن گردی ــش گانه تعیی ش

قسمت آخر: 
ــرای  ــاری ب ــر اســاس خوداظه ــت علمــی در دانشــکده پزشــکی ب ــای اعضــای هیئ ــت فعالیت ه ــدل ارزشــیابی کمی ــه م ارائ
ــوزش  ــان آم ــرات متخصص ــا و نظ ــج مصاحبه ه ــنامه، نتای ــز پرسش ــور آنالی ــج فاکت ــدل از نتای ــردن م ــی ک ــی و نهای طراح
پزشــکی و ارزشــیابی اســتفاده شــد. ایــن مــدل از دو قســمت تشــکیل شــده اســت. قســمت اول شــامل 6 مولفــه انتزاعــی 
اســت کــه بایــد در تمامــی یــک سیســتم ارزیابــی عملکــرد اعضــای هیئــت علمــی مــورد توجــه قــرار گیــرد و عمدتــاً از تحلیل 
عاملــی پرسشــنامه بــه دســت آمــده اســت و قســمت دوم کــه مولفه هــای اجرایــی سیســتم )10 مولفــه( را شــامل می شــود و 

ــا اعضــای هیئــت علمــی بــه دســت آمــده اســت. مولفه هــای انتزاعــی مــدل عبارتنــد از: ــاً از مصاحبــه ب عمدت
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 :)Mission Alignment( 1- هم راستایی با رسالت
سیســتم ارزشــیابی فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی بایــد در ارتقــای عملکــرد اعضــای هیئــت علمــی تأثیــر داشــته باشــد. 
ایــن عملکــرد بایــد رســالت های دانشــکده اعــم از آمــوزش، پژوهــش، درمــان و مدیریــت را پوشــش دهــد. ایــن سیســتم بایــد 
قــادر باشــد تــا بــرای ارائــه آمــوزش بیشــتر و بهتــر بــه دانشــجویان در اعضــای هیئــت علمــی انگیــزه ایجــاد کنــد. سیســتم 
بایــد بتوانــد در شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف عملکــرد، بــه عضــو هیئــت علمــی و مدیــران دانشــکده کمــک کنــد. هــم 

چنیــن بایــد بتوانــد عملکــرد عالــی )Excellent( هیئــت علمــی را شناســایی کنــد.

:)Accuracy( 2- دقت
اطالعــات حاصــل از سیســتم ارزشــیابی فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی بایــد تــا حــد ممکــن صحیــح باشــد. فهرســت 
ــک  ــا نزدی ــی آن ه ــه ارزش واقع ــا ب ــد و ارزش فعالیت ه ــش ده ــک را پوش ــای آکادمی ــام فعالیت ه ــد تم ــای آن بای فعالیت ه

باشــد. 

:)Explicity( 3- شفافیت
ــتورالعمل های  ــا و دس ــات، آیین نامه ه ــل اطالع ــی تکمی ــورد چگونگ ــی در م ــت علم ــه اعضــای هیئ ــانی مناســب ب اطالع رس

ــرد.  ــورت گی ــده در آن، ص ــای فهرست ش ــی فعالیت ه ــوم تمام ــود و مفه ــج آن می ش ــه از نتای ــتفاده هایی ک ــتم، اس سیس

:)Satisfaction( 4- رضایت
ــد  ــان تایی ــی و زم ــتم، چگونگ ــورد سیس ــات در م ــواالت و ابهام ــه س ــخگویی ب ــوه پاس ــد از نح ــی بای ــت علم ــای هیئ اعض

ــند. ــی باش ــده راض ــاری اعالم ش ــا خوداظه ــه ب ــی ک اطالعات

:)Appropriateness( 5- تناسب
ــد به طــور  میــزان حداقــل عملکــرد مــورد انتظــار از اعضــای هیئــت علمــی در حیطه هــای آمــوزش، پژوهــش و درمــان بای

مناســب تعییــن شــده باشــد.

:)Constructiveness( 6- سازندگی
ــد اعضــای هیئــت علمــی را در انجــام فعالیت هایــی کــه  سیســتم ارزشــیابی فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی بایــد بتوان
ــه دلیــل  ــد ولــی ب ــدادن فعالیت هایــی کــه قبــاًل انجــام می دادن ــد و در سیســتم وجــود دارد و انجــام ن قبــاًل انجــام نمی دادن
هم راســتا نبــودن بــا رســالت ها در سیســتم نیســت و نیــز تغییــر میــزان فعالیت هــای خــود متناســب بــا سیســتم راهنمایــی 

و ترغیــب نمایــد.
 

مولفه های اجرایی سیستم نیز که از تحلیل محتوای مصاحبه ها استخراج شده اند عبارتند از:

:)Consensus( 1- اجماع
فهرســت فعالیت هــا و میــزان ارزش آن هــا بــا جلــب توافــق همــه اعضــای هیئــت علمــی تهیــه و نهایــی شــود. ایــن فعالیت هــا 

بایــد در هــر گــروه آموزشــی بــه طــور جداگانــه مــورد بازبینــی قــرار گیــرد و در سیســتم بــرای هــر گــروه اختصاصی شــود.

:)Self reporting( 2- خوداظهاری
داده هــای مربــوط بــه فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی بایــد از طریــق خوداظهــاری وارد سیســتم شــود و ســپس توســط 

یــک فــرد مطلــع و مقبــول مــورد تاییــد قــرار گیــرد.
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:)Web Based( 3- مبتنی بر اینترنت
ــه  ــوط ب ــات مرب ــالح اطالع ــده، اص ــات وارد ش ــد اطالع ــا، تایی ــات فعالیت ه ــامل ورود اطالع ــردش کار ش ــل گ ــه مراح کلی

ــرد. ــورت گی ــت وب ص ــزار تح ــق نرم اف ــی از طری ــت علم ــای هیئ ــه اعض ــانی ب ــا و اطالع رس ــز داده ه ــا، آنالی فعالیت ه

:)Evaluation period( 4- دوره های ارزیابی
اطالعــات فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی در دوره هــای ارزیابــی مشــخص کــه ترجیحــاً یــک ماهــه باشــد وارد سیســتم 

شــده و مــورد تاییــد قــرار گیــرد.

:)Minimum expectencies( 5- حداقل انتظارات
میــزان ارزش نســبی مــورد انتظــار از اعضــای هیئــت علمــی در حیطه هــای آمــوزش و پژوهــش مشــخص شــده و رســماً بــه 
اعضــای هیئــت علمــی ابــالغ شــود و بــرای فعالیت هــای آموزشــی بــه دلیــل تفــاوت بیــن فهرســت فعالیت هــا، در هــر گــروه 

بــه طــور مســتقل انجــام شــود.

:)Analysis Intervals( 6- توالی تحلیل
محاســبه RVU فعالیت هــای اعضــای هیئــت علمــی در فواصــل یــک ســاله انجــام شــود تــا تغییــر حجــم فعالیت هــا در مــاه 

هــای مختلــف مشــکلی در ارزشــیابی ایجــاد نکنــد.

:)Verifiers( 7- تاییدکنندگان
هر تاییدکننده حداکثر مسئولیت تایید 15 نفر از اعضای هیئت علمی را داشته باشد تا دقت و سرعت کار افزایش یابد.

:)Flexibility( 8- انعطاف پذیری
تمــام اجــزای سیســتم ارزشــیابی از جملــه فهرســت فعالیت هــا، ارزش آن هــا، حداقــل امتیــازات مــورد انتظــار و گــردش کار 

منعطــف بــوده و در دوره هــای زمانــی یــک تــا دو ســاله مــورد بازبینــی و اصــالح قــرار گیــرد.

:)Decision making( 9- تصمیم سازی
ــه عنــوان کمــک تصمیم گیــران  امتیــازات حاصــل از سیســتم، جایگزیــن تصمیم گیــری مدیریــت دانشــکده نشــده و تنهــا ب
اســتفاده شــود و مــوارد خــاص در مــورد عملکــرد کمتــر از حــد انتظــار اعضــای هیئــت علمــی بــه طــور مســتقیم توســط 

مدیریــت دانشــکده و یــا کمیتــه ای از طــرف مدیریــت دانشــکده بررســی شــود.

:)Validity( 10- روایی
میــزان روایــی سیســتم بــه طــور منظــم توســط مدیریــت دانشــکده کنتــرل شــود. بدیــن صــورت کــه در هــر دوره ارزیابــی 
مســتندات فعالیت هــای تعــدادی از اعضــای هیئــت علمــی کــه تصادفــی انتخــاب شــده اند، بــه صــورت عینــی بررســی شــود. 

7-2( استفاده از نظر متخصصان:
از آن جــا کــه مولفه هــای مــدل مســتقیما از بررســی نظــرات اعضــای هیئــت علمــی بــه دســت آمــده بــود ســعی شــد تــا در 
جلســاتی کــه بــا متخصصــان برگــزار می شــود، مداخــالت ســلیقه ای صــورت نگیــرد. تنهــا تغییــری کــه در مــدل اعمــال شــد 
حــذف مولفــه )روایــی( بــود. زیــرا اعضــا عقیــده داشــتند کــه ایــن مشــخصه خــود قســمتی از مولفــه )دقــت( اســت و نیــازی 
بــه بررســی مجــدد آن نیســت. مــدل نهایــی ارزشــیابی عملکــرد اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده پزشــکی در شــکل مالحظــه 

. می شود
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مدل ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی 

بحث:

مــا در ایــن طــرح ســعی کردیــم بــا بررســی سیســتم ارزیابــی عملکــرد اعضــاء هیــات علمــی کــه 5 ســال مــورد بهره بــرداری 
قــرار داشــت، مدلــی از منظــر کاربــران اصلــی آن یعنــی اعضــای هیــات علمــی ارائــه نماییــم. لــذا ابتــدا اجــزا، عملکردهــا و 
قســمت های مختلــف آن بررســی و شناســایی شــدند. ســپس مشــخصات آن هــا ماننــد روایــی و پایایــی بررســی شــد. ســپس 
دیدگاه هــای اعضــای هیــات علمــی بــا اســتفاده از مصاحبــه کیفــی نیمه ســاختارمند تبییــن شــد. در مرحلــه بعــد طراحــی 
پرسشــنامه بــر اســاس نتایــج مصاحبــه صــورت گرفــت و پرسشــنامه توســط اعضــای هیــات علمــی تکمیــل شــد. در تمامــی 
ــز  ــا نی ــواالت مصاحبه ه ــی س ــرای طراح ــت و از آن ب ــرار داش ــر ق ــد نظ ــنل م ــیابی پرس ــتانداردهای ارزش ــز اس ــل نی مراح

اســتفاده شــد. در نهایــت بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مراحــل، مــدل مــورد نظــر تبییــن و ارائــه گردیــد. 

52

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی



96
ار 

-به
وم

س
ره 

شما

نشریه علمی- خبری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

یکــی از مــواردی کــه بایــد بــه آن توجــه شــود نحــوه اســتقرار و بــه کارگیــری سیســتم ارزشــیابی عملکــرد اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت. اگرچــه در زمــان طراحــی سیســتم، مقاومت هــای کمــی در برابــر راه انــدازی 
ــرا ایــن سیســتم کامــال  ــی در نهایــت ایــن مقاومت هــا نیــز کم رنــگ شــده و از بیــن رفتنــد. زی سیســتم دیــده می شــد، ول
ــد  ــود برآین ــتم موج ــه سیس ــوری ک ــرد. به ط ــرار می گی ــی ق ــورد بازبین ــم م ــای منظ ــده و در دوره ه ــی ش ــف طراح منعط
نظــرات اعضــای هیــات علمــی کاربــر سیســتم در طــی ســال های گذشــته می باشــد. به همیــن دلیــل تعجــب آور نبــود کــه 
ــای  ــه در مصاحبه ه ــوری ک ــد. به ط ــک باش ــرداری بســیار نزدی ــال بهره ب ــه سیســتم در ح ــی ب ــات علم ــرات اعضــای هی نظ
کیفــی بعــد از حــدود دهمیــن مصاحبــه بــه اشــباع داده هــا رســیدیم ولــی بــرای پوشــش انــواع گروه هــای آموزشــی آن را تــا 
18 مصاحبــه ادامــه دادیــم. اســتانداردهای ارزشــیابی پرســنل نیــز در حــد قابــل قبولــی بودنــد. بــه خصــوص روایــی و پایایــی 
سیســتم کــه باالتــر از حــد انتظــار مجریــان بــه دســت آمــد. تنهــا اســتاندارد 5 از اســتانداردهای ســودمندی کــه عبارتســت 
از: »گزارشــات بایــد شــفاف، بــه موقــع، دقیــق و کارآمــد باشــند تــا بــرای ارزشیابی شــونده و ســایر مخاطبــان عمــال ارزشــمند 
باشــند«، محقــق نشــده بــود. لــذا بعــد از اجــرای طــرح، ماجولــی در نرم افــزار سیســتم تعبیــه شــد تــا اعضــای هیــات علمــی 
در هــر زمــان بتواننــد فعالیت هــای خــود را در یــک دوره زمانــی دلخــواه بررســی کــرده و میــزان ارزش نســبی  بــه دســت 

آمــده را  بــه تفکیــک هــر دســته از فعالیت هــای مختلــف محاســبه کننــد. 
ــن  ــوه تعیی ــا نح ــتم، ی ــتقرار سیس ــوه اس ــورد نح ــابه در م ــتم مش ــا سیس ــگاه های ب ــده در دانش ــه ش ــات ارائ ــده گزارش عم
ــع1 و  ــد منب ــر روی چن ــری ب ــر تصمیم گی ــا ب ــم عمدت ــده ه ــه ش ــای ارائ ــت. مدل ه ــا اس ــا و وزن آن ه ــت فعالیت ه فهرس
چگونگــی آنالیــز داده هــا حاصــل متمرکزنــد. مــا در ایــن مطالعــه ســعی کردیــم، مدلــی جامــع بــر اســاس دیــدگاه اعضــای 

ــه دهیــم.  هیــات علمــی ارائ

1 - Multiple source decision 
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