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  مقدمه 
تعريف سازمان بهداشت جهاني، رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي افراد است كه با  رببناسالمت 

سالمت دو  .گردد توجه به ابعاد گسترده اين تعريف، اهميت اين موهبت الهي هرچه بيشتر نمايان مي
ويژگي مهم دارد، نخست آنكه از نيازها و حقوق اساسي مردم است و ديگر آنكه عرصه تغيير و 

ها، تحول در مفاهيم سالمتي، پيشرفت فناوري در  تغيير سيماي بيماري. باشد ريع ميتحوالت س
خش ب. هاي تشخيص، درمان و ارايه خدمات، همگي حاكي از سرعت تغييرات در سالمت هستند شيوه

گيرد كه تأمين شرايط مناسب آن، عزم ملي  مي بر سالمت و بهداشت در جامعه، حوزه وسيعي را در
قوانين هر كشور گوياي جايگاه سالمت نزد ها و  أمين آن از وظايف اصلي حكومتبد و تطل مي

 «با توجه به نقش سالمت در توسعه و پيشرفت كشور و نهادينه شدن شعار. حاكميت آن كشور است
داده  اي در تدوين و تصويب قوانين، به موضوع سالمت اهميت ويژه »محور توسعه پايدار ،انسان سالم

» ميثاق ملي«انداز بيست ساله نظام جمهوري اسالمي به عنوان  سوي ديگر سند چشم از. تشده اس
اي مطلوب تصور شده كه بخش مهمي از آن برخورداري از  هاي جامعه در اين سند ويژگي. وجود دارد

مند از محيط زيست سالم است و ايران كشوري در جايگاه  سالمت باكيفيت زندگي مطلوب و بهره
  .باشد ، علمي و فناوري در سطح منطقه مينخست اقتصادي

پس از فراغت از جنگ، نظام جمهوري اسالمي ايران با تلفيق نظام آموزشي و خدمات درماني و 
تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و به دنبال آن، ايجاد شبكه بهداشت و درمان، و با 

هاي  ها و تجهيز بيمارستان ها در شهرستان رمانگاهاندازي د هاي بهداشت در روستاها و راه احداث خانه
در حال شت، به طوري كه دهي نظام نوين سالمت بردا هاي بزرگي را در راه شكل سراسركشور، گام

درصد جمعيت شهري به خدمات اوليه و ابتدايي  100درصد روستاييان كشور و نزديك به  95حاضر 
اخير بهبود چشمگيري داشته  هاي سالسالمت طي  هاي شاخصبهداشتي و درماني دسترسي دارند و 

   .است
در سال چنانچه . كرد يادخودكفايي نيروي انساني بايد به عنوان ساله انقالب  30دستاوردهاي مهم از 

به  اكنون در اين زمينه خوشبختانه هماما  ،هزار پزشك خارجي بود 3كشور ما داراي  1363
رساني در طول جنگ  يكي از پر شورترين صحنه ها، امداد. هاي بزرگي دست پيدا كرده ايم موفقيت

ساله اخير با توجه  30در  .تحميلي بود كه پزشكان و پرستاران در اين زمينه افتخار آفرين ظاهر شدند
هاي ايجاد شده، نظام سالمت و درمان كشور از روند رو به رشدي  ساله و تحريم 8به جنگ تحميلي 
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هزار خانه بهداشت با  18ي كه مي توان گفت در حال حاضر بيش از برخوردار بوده است به طور
با راه اندازي طرح پزشك و همچنين  ندتهزار كادر درماني در كشور مشغول فعاليت هس 30حضور 

ميليون  22خدمات پزشكي درماني به  ارايهحال  هزار ماما در 5هزار پزشك عمومي در كنار  6خانواده، 
امروزه  بنابراين .درصد رسيده است 95درصد به باالي  60پوشش واكسيناسيون از ميزان  .باشند مينفر 

ها برگرفته از  در جاي جاي جهان و خاورميانه شاهد شكوفا شدن تفكر كشورمان هستيم كه تمامي آن
هيچ كشوري مثل ما از روند رو به رشد تعداد مقاالت در مدت  .نتايج پيروزي انقالب اسالمي است

 300سال از  9ما در مدت زمان اندك  تعداد مقاالت كشوربه طوري كه  وبرو نبوده استزمان كم ر
ترين مسائل مربوط به آن بحث خوداتكايي و سالمت  هزار مقاله افزايش يافته است كه مهم 4مورد به 

 .محوري است

زنان  حقوق مسكن، درآمد، سواد، امكانات رفاهي و رعايت وضعيت اشتغال،البته بايد توجه داشت كه 
علت اگر چه وزارت بهداشت  ، به همينهمگي در تامين سالمت افراد جامعه نقش غيرقابل انكار دارند

اما ارتقاي سطح  كند، هايش به وظيفه خود عمل مي عنوان متولي سالمت مردم در پيشبرد برنامه به
اقتصادي و اجتماعي  جانبه  هاي اجرايي كشور و توسعه همه دستگاه سالمت مردم بدون همكاري همه

  . نخواهد بودميسر 
  مرضيه وحيد دستجرديدكتر                                                                                                                     

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                     
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  گزارشي از اقدامات 
 مسلم حق سالم، زندگي از مندي بهره و سالمتي تأمين اوليه، بهداشتي هاي مراقبت به همگاني دسترسي

 خطير وظيفة جامعه، آحاد سالمت ارتقاي و حفظ و مهم اين براي الزم شرايط ايجاد و ملتهاست همه

   .است جامعه آن دولتمردان
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ايران، اسالمي جمهوري دولت توسعة هاي برنامه راستاي در

 و تجهيزات توزيع و تأمين انساني، نيروي تربيت طريق از» حفظ و ارتقاي سالمت جامعه« متولي
 منظور به. است انساني هدف اين تحقق براي جامعه سالمت كافي سرماية كردن فراهم و الزم امكانات

 مناسب، درماني -بهداشتي خدمات به ملت آحاد فراگير و عادالنه دسترسي و ارتقا و هدف اين تحقق

 و دستاوردها و گرفته صورت وسيعي هاي تالش همواره همكار، يها سازمان و متبوع وزارت سوي از
 گرفته قرار نيز المللي بين يها سازمان تقدير مورد بعضاً كه است شده حاصل عظيمي هاي موفقيت

  .است
 كل اداره «تأسيس از توان مي پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت تاريخچه به گذرا نگاهي در

 با 1320 سال در. تياف نام تغيير »بهداري كل رهادا« به بعد سال چند كه كرد ياد 1305 سال در »صحيه
 نمودار 1346 سال در بار اولين براي .شد تأسيس »بهداري وزارت« ،بهداري كل اداره ساختار تغيير

 .رسيد تصويببه  استخدامي و اداري امور سازمان توسط بهداري وزارت تفصيلي تشكيالت و سازماني
 تشكيل سال همان در و داد نام تغيير »بهزيستي و بهداري وزارت« به بهداري وزارت 1355 سال در

 وزارت از بهزيستي ،1358 سال در .گرديد تصويب ها استان درمان و بهداشت اي منطقه يها سازمان

 و تحقيقات علوم، وزارت از پزشكي علوم هاي دانشگاه تفكيك با در نهايت و شد تفكيك بهداري
 1364 سال در پزشكي، علوم هاي دانشگاه در درمان و بهداشت اي منطقه هاي شبكه ادغام و فناّوري
 اي همنطق يها سازمان تمام 1372 سال در. تاسيس شد پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 به پزشكي علوم هاي دانشگاه نتيجه، در و ندشد ادغام پزشكي علوم هاي دانشگاه در و منحل بهداشت
 طرح اجراي با ، 1379سال در .داد نام تغيير درماني -بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشگاه

 تصويب به كه شد تدوين آن براي جديدي الگوي و بازبيني بهداشت وزارت جديد ساختار مطالعاتي،

 داراي مركزي ستاد سطح در وزارتخانه اين حاضر حال در .رسيد كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان

 و غذا فنĤوري، و تحقيقات فرهنگي، و دانشجويي امور آموزشي، سالمت، معاونت شامل معاونت 8
 علوم هاي دانشگاه. است مجلس امور معاونت و هماهنگي معاونت منابع، و مديريت توسعة دارو،
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 /دانشگاه 40 اكنون هم .دشون مي اداره وزير نظر زير مستقيماً نيز درماني -بهداشتي خدمات و پزشكي
 جمعيت حسب بر كه هستند فعال كشور سطح در درماني -بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده

 منظور به .هستند متفاوتي تشكيالت ساختار داراي و شده بندي تقسيم تيپ سه در خود پوشش تحت

 نظر زير. تصويب و اجرا شده است» امنا تاهي قانون«، موسسات آموزشي و ها دانشگاه عمل استقالل

 حوزة در .دارند فعاليت ها بيمارستان و آموزشي هاي دانشكده درماني،‐ بهداشتي هاي شبكه دانشگاه هر

 شده بيني پيش درماني ‐بهداشتي هاي پايگاه و كزامر بهداشت، هاي خانه نيز، درمان و بهداشت شبكة

ظام خدمات بهداشتي و درماني فعلي، در سه سطح شهرستان، استان و كشور سازمان يافته ن. است
  .گيرد درمان و آموزش پزشكي صورت ميهاي اين وزارتخانه در سه بخش بهداشت،  اهم فعاليت. است

توان به موارد زير  مي پس از انقالب در حوزه بهداشت و درمان هاي سالدستاوردهاي باارزش از جمله 
  :كه تفصيل آنها در اين مجلد آمده است اشاره نمود
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با حمايت وزير بهداشت وقت جناب آقاي  1387حاضر، حاصل تالشي است كه از سال مجموعه 
هاي مديران و معاونين محترم   دكتر كامران باقري لنكراني شروع شد و با همكاري و مساعدت

خانه و با تاكيدهاي وزير محترم بهداشت سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي در سال  وزارت
جا فرصت را غنيمت شمرده از كليه كساني كه در تدوين اين اثر تالش ندر اي .به ثمر رسيد 1388
هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  ها، سازمان از جمله معاونت اند كرده

هاي  دبيرخانه تحقيق و توسعه سياست جناب آقاي دكتر سيدرضا مجدزاده رييس محترمهمچنين از 
ها و  شك بدون تالش بيشود كه  و همكاران ايشان تشكر ميدانشگاه علوم پزشكي تهران 

   .توانست به اين شكل منتشر گردد هاي ايشان اين اثر نمي پيگيري
 

  
  الريجاني دكتر باقر                                                                                                               

  گذاري رييس شوراي سياست                                                                                                                
  شت، درمان و آموزش پزشكيبهداوزارت                                                                                                                    
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   تعريف واژگان
نتيجه الزم از  به معناي فني مورد استفاده از آن توجه نشودد كه اگر ندارواژگاني در اين متن وجود 

و  شدهلذا در استفاده از موارد مندرج در اين متن حتما به اين واژگان توجه . متن ايفاد نخواهد شد
  .مفاهيم مندرج در ذيل مورد استناد قرار گيرند

ها و الزامات  از اهداف، سياستاي جامع، هماهنگ و پويا  مجموعه :نقشه جامع علمي كشور
ايراني با نگاهي  -هاي اسالمي  ي تحول راهبردي علم، فناوري و نوآوري مبتني بر ارزشزير برنامه

مصوبه شوراي تخصصي نقشه جامع ( انداز كشور يابي به اهداف چشم بلندمدت به آينده براي دست
   ).27/9/86علمي كشور مورخ 

. كنند هايي است كه با هدف اوليه ارتقاي سالمت عمل مي فعاليت مجموعه كنشگران و :سالمت حوزه
باشد و در درون دولت نيز منحصر  به اين ترتيب حوزه سالمت متشكل از بخش دولتي و غيردولتي مي

  .گردد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي

ها و مديريت مربوط به تهيه افزار ها و اطالعات، سخت ها، دانش حاصل تركيب موزون مهارت :فناوري
هاي فناوري  از مثال. صورت فناوري نرم يا سخت باشد تواند به و توليد كاال و عرضه خدمات كه مي

. باشد ابزار نيز نمونه فناوري سخت مي. ها نام برد هاي مديريت و دستورالعمل توان به روش نرم مي
باشد بلكه به اختصار  هاي با دانش پيشرفته نمي دستگاه تنهاتوجه شود كه در اين متن مراد از فناوري، 

ها براي  اي از توان در سطح ملي فناوري مجموعه. است مسالهفناوري به مفهوم دانش و روش حل 
  .شود توليد محصول يا خدمات عنوان مي

همه مداخالت در سازماندهي، دسترسي، نظام  ؛همه مداخالت در نظام سالمت :فناوري سالمت
پرداخت و همه ابزارهايي كه براي ارتقاي سالمت در داخل و بيرون از بخش مورد استفاده قرار 

هاي قلبي و عروقي در حيطه پيشگيري مداخالتي  به عنوان مثال در بيماري. شود گيرند را شامل مي مي
اوريي مصرف داروهايي مانند آسپيرين و همانند آموزش تغيير شيوه زندگي، در حيطه د

، در حيطه نيروي انساني نحوه استنتهاي چربي خون، در حيطه تجيهزات استفاده از  دهنده كاهش
كنندگان خدمت، نحوه  تخصص، نحوه نظام پرداخت به ارايه استفاده از نيروي انساني از بهورز تا فوق
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حتي توسعه ورزش و افزايش ماليات بر سيگار  هاي جراحي، اي از مداخالت، روش هاي بيمه حمايت
  .شود را شامل مي يبيروندر بخش 

- خطري، هزينه فناوري است كه از نظر كارايي، بي :appropriate technology)(فناوري مطلوب 
ترين باشد  اجتماعي، امكان برخورداري آحاد نيازمندان و قانوني مناسب-اثربخشي، مالحظات اخالقي

افزاري  ودن دانش آن، سختيده بودن، موجود بودن و يا نوين ببودن آن ساده و يا پيچو مالك مناسب 
  .افزاري بودن نيست و يا نرم

تبديل ايده به كاربرد، محصول، خدمت اجتماعي، فرآيند صنعتي و يا تجاري جديد يا  :نوآوري
  .بهبوديافته كه قابل عرضه و داراي مشتري باشد
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  هاي مهم  پيام
، اجتماعي و معنوي انيكامل جسمي، رو رفاهسالمت نداشتن بيماري نيست بلكه برخورداري از 

پذيرفتن اين تعريف به تبع خود وظيفه همه نهادهاي توسعه را براي توجه به انسان و جامعه . 1است
ردار از برخو«ساله جمهوري اسالمي ايران نيز جامعه آرماني   انداز بيست در چشم. سازد سالم خطير مي

هاى برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم  تامين اجتماعى، فرصت سالمت، رفاه، امنيت غذايى،
مسوليت نهايي . باشد  مي »مند از محيط زيست مطلوب فقر، فساد، تبعيض و بهره خانواده، به دور از

ه رفاه جسمي ممكن است نقش نظام سالمت براي رسيدن ب. تحقق جامعه سالم بر عهده دولت است
خصوص در مورد رفاه روحي، اجتماعي و معنوي بسياري  همهم باشد اما هم در مورد رفاه جسمي و ب

آموزش و پرورش، غذا، مسكن و اقتصاد، ساز فرهنگي،  مانند نهادهاي هويت(هاي حاكميت  از بخش
 . وجه و پايش قرار گيردتري دارند كه بايستي مورد ت وليت مهمودر برابر سالمت جامعه اختيار و مس...) 

ارايه خدمات سالمت و نيز مشاركت در تامين . تجربه جهاني حاكي از اهميت عدالت در سالمت است
منابع آن بايستي با رعايت عدالت باشد در غير اين صورت شكاف طبقاتي را بيشتر كرده و تبعات 

ارتقاي سالمت مردم،  بدون شك الزمه حفظ، تامين و. اجتماعي بسيار نامطلوبي خواهد داشت
هاي مطلوب در  مندي از فناوري باشد ولي بايد توجه داشت كه انتقال و بهره مندي از دانش مي بهره

هاي  مورد منابع، محروميت از مداخله صورتي كه با در نظر گرفتن عدالت نباشد منجر به صرف بي
  .مناسب و تاثيرگذار براي آحاد مردم و نيز گسترش فقر خواهد بود

عمومي است به همين دليل در خصوص سالمت الزم است كه دولت عالوه بر نقش حق سالمت 
براي حمايت از آحاد (گري نيز   حاكميتي، در موارد تامين، توزيع و پرداخت منابع مالي نقش تصدي

حق عمومي است، معهذا مقدار دانش نيز . ايفا نمايد) ها نشدن حقوق آن  م و اطمينان از تضييعدمر
تاكيد بر اين است كه . باشد گري و نقش دولت در آن نسبت به خدمات سالمت متفاوت مي ديتص

                                                                                                                                                    
اللهم صل علي محمد و أله و عافني عافيه كافيه شافيه َ عاليه ناميه تولد في بدني العافيه، عافيه الدنيا واالخره و امنن علي  1

  )صحيفه سجاديه( بالصحه واالمن و السالمه  في ديني و بدني والبصيره في قلبي
در  عافيت بخش، عافيتى كافى و شفابخش، و برتر و روزافزون، عافيتى كه خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا«

سالمت در دين و  تندرستى و امنيت و عافيت دنيا و آخرت، و بر من منّت نه به: توليد كند، و در يك كلمه بدنم عافيت
  .»در دل بدن، و بصيرت

 .)1050 ديثح غررالحكم(. سالمتى بهترين نعمت است: )ع(ى امام عل
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هاي مختلف  هاي غيردولتي، شركت براي قدرت گرفتن زنجيره ايده تا عمل نيازمند حضور موثر بخش
و متنوع خصوصي هستيم ليكن الزم است كه دولت در امور حاكميتي آن حضور كارآمدي داشته و 

به اندازه الزم ندارند  »تقاضا«كه الزاما  »نيازهاي سالمت«گذاري بر روي  سرمايههاي  زمينه بخصوص در
رعايت اخالق، ، )شود ها نمي المللي به آن ها و معضالت بومي سالمت كه الزاما توجه بين مانند بيماري(

آموزش عمومي كامال . گري مدافع حقوق عمومي باشد و از اين قبيل با اعمال تصدي فكريمالكيت 
التعليم  واجبو راهنمايي باشد و طبق قانون تمام افراد در مقطع آموزش ابتدايي  عمومي ميحق يك 

حضور بخش غيردولتي مغتنم ) و از جمله آموزش عالي سالمت(اما در حوزه آموزش عالي . هستند
البته بايد . تعيين كننده باشدها  استقالل دانشگاهعنوان يك عامل حمايت كننده از  تواند به كه مي است

ابتدا به تكميل و تقويت نظام  ،حضور بخش غيردولتي در عرصه آموزش عالي سالمتقبل از گسترش 
 .اعتباربخشي پرداخت

. پذير خواهد بود كانساله كشور با تحقق نقشه جامع علمي كشور ام انداز بيست تحقق اهداف چشم
رجوع قسمت الزامات نهادي  به( باشد الزمه اجرايي شدن نقشه جامع علمي تعريف كنشگران جديد مي

الزم است كه توسعه كيفي در نقش و عملكرد اين كنشگران  ،قبل و همراه با اين توسعه كمي). شود
ترين  از جمله مهم. اهند رسيدشده به سرانجام نخو هاي صرف صورت سرمايه در غير اين. وجود آيد به

همراه با ها  و استقالل عمل آنها  دانشگاهارتقاي نقش به  توان ميالزامات براي توسعه كيفي كنشگران 
اعضاي هيات علمي و حضور موثر و جدي توسعه نظام اعتباربخشي، تخصيص بر مبناي عملكرد، 

كنندگان  انان تحقيق، ارايهبمحققين، پشتيشامل (فناوري و نوآوري  رتبط باهاي انساني م ساير سرمايه
ها با ارتقاي سالمت آحاد مردم در اين  و در حوزه سالمت، مشخص بودن ارتباط فعاليت) آموزش

 . نهادها اشاره كرد

 افراد سالمت نيازهاي پاسخگوي كارآمد، و توانمند عالم، انساني نيروي تربيت آموزشي نظام ماموريت
 زمينه در تالشگر و ايراني -  اسالمي فرهنگ با متناسب اجتماعي، و اي حرفه اخالق به متخلق جامعه، و

 سطوح در كيفي خدمات ارايه به كه پزشكي علوم در كارآفريني و مفيد علوم توليد پردازي، نظريه
 . استبه تحول نظام آموزشي كشور  منداين منظور نياز تحقق .باشد مي بپردازند سالمت نظام مختلف

. عنصر اصلي نظام علم، فناوري و نوآوري سالمت نيز انسان است. باشد هر نوع توسعه مي انسان محور
كارگيري و  هاي انساني شامل جذب، به توجه به نخبگان سالمت كشور با مديريت صحيح سرمايه

علمي، هاي آموزشي در همه ابعاد  محيط تجهيزها، ايجاد و  هاي آن مندي از ظرفيت ارتقاي بهره
 .الزمه تحقق نقشه جامع علمي كشور است پژوهشيفرهنگي، 
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مدرسين و : كنند اي پيدا مي دسته نيروي انساني اهميت ويژه دو ،در نظام علم، فناوري و نوآوري
در توسعه . هاي انساني هستند اما بايد توجه داشت اين گروه از افراد نوك پيكان سرمايه. پژوهشگران

كننده آموزش و انجام دهنده پژوهش را مورد  بايد كل پيكان ارايهها  نيروي انساني و حمايت از آن
 .توجه قرار داد و الزم است تمامي كاركنان پشتيبان فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي مدنظر قرار گيرند

محورهاي تمركز . است اي  ميان رشته تقويت ارتباطهاي اساسي در دانش كشور  يكي از تحول
  :باشند موارد زير ميمت در حوزه سالاي  رشته ميان

  طب و داروهاي سنتي، - باليني -پايهعلوم ) الف
  فناوري اطالعات و ارتباطات و  -علوم سالمت) ب
  .علوم اجتماعي و انساني با مفاهيم و عملكردهاي نظام سالمت) پ

 ساله جمهوري اسالمي ايران تعيين انداز بيست دار براي تحقق چشم هاي اولويت در اين نقشه حوزه
بيشتر معطوف به راهبردها و الزامات  ،ليكن اين بخش از گزارش نقشه جامع علمي كشور. اند شده

بخش ديگر كه ريز موضوعات هستند از سويي ذيل هر يك از . باشد مورد نياز براي تحقق نقشه مي
صورت مستمر  ها، بايستي به ها مشخص هستند و از سويي ديگر با توجه به پويا بودن اولويت كارگروه

ها، محورهاي مهم و بخشي از اقدامات ملي  تبراي قسمت عمده اين اولوي. مورد توجه قرار گيرند
 .  اي آمده است مورد نياز فعلي تبيين شده كه در گزارش هاي جداگانه

 براي پاسخگو بودن توسعه مراكز تحقيقاتي و نيز امكان تخصيص منابع بر اساس عملكرد پيشنهاد
مختلف هاي  و در حوزه هاي مشترك ري مراكز تحقيقاتي با زمينهوهاي علمي و فنا خوشه است كه شده

مركز رشد و  نيز ها در كنار آن. ها تشكيل شود در قالب پژوهشگاه غيرهعلوم پايه، باليني، مديريتي و 
ها ضرورت  الزام مهم در كنار اين توسعه. پردازد ها مي انتقال دانش به كاربردي كردن نتيجه فعاليت

گذاري  اين پژوهشگاه ها صندوق سرمايهبراي تحقق اين امر هر يك از . شفافيت در عملكرد است
انداز از منابع  تلقي شده و متناسب با عملكرد خود در جهت ارتقاي سالمت و تحقق اهداف چشم

 . گردند مند مي بهره

از جمله (بايستي برنامه توسعه علم، فناوري و نوآوري  ،دار هاي اولويت در هر يك از حوزه
ساله كشور  انداز بيست براساس اهداف چشم) اي آموزشيه هاي پژوهشي و گسترش برنامه اولويت
 »ريزفناوري«و يا  »ارتقاي سالمت«دار  عبارت ديگر و براي مثال اعم از اين كه حوزه اولويت به. باشد

 .انداز مشخص گردد ها با چشم باشد بايستي ارتباط هر يك از برنامه
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مهم  هاييكي از پيشنهاد. است هايي شده ادپيشنه ،براي تكميل نهادهاي نظام علم، فناوري و نوآوري
صندوق حمايت پژوهش و فناوري (دهنده پژوهانه  در نظر گرفتن نهاد ارايه ،سطح مليدر اين زمينه در 

. هاي پيشنهاد شده اختصاص دهند منابع را به برنامه ،است كه مبتني بر نيازهاي كشور) سالمت
 .براي پايش و ارزشيابي اين نظام وجود داشته باشدموازات اين نهاد، الزم است نهاد مستقلي  به

بايد مورد توجه قرار قسمتي از زنجيره ايده تا محصول و پذيرش آن در جامعه كه در حوزه سالمت 
هاي  شيوه ،الزم است ضمن توجه متوازن به كل زنجيره. باشد برداري از دانش و فناوري مي بهره گيرد

  .برداري جامعه از علم و توليد فناوري مورد توجه ويژه قرار گيرد حمايت و تقويت بهره
نقشه جامع علمي سالمت پيشنهاد يابي به اهداف كالن و راهبردي   دستكلي كه براي  هاي گيري جهت
  :اند عبارتند از شده

  ،اولويت دادن به علم و فناوريِ پاسخگو به نيازهاي سالمت جامعه .1
  ،الملل حضور موثر در عرصه بين .2
  ،تكميل چرخه نوآوري .3
  ،صيانت از منابع، شفافيت و پاسخ گويي .4
  ،تحول نظام آموزش سالمت .5
  .تبديل گفتمان علمي به گفتمان مسلط جامعه .6
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  مباني ارزشي
حفظ جان او را  1انسان را براي خويش آفريده است روردگار حكيم كه همه چيز را براي انسان وپ

لذا عالوه بر همه ادله  .2واجب و تهيه مقدمات تحقق اين واجب بزرگ را نيز واجب  قرار داده است
فقهي كه ناظر بر وجوب كفايي آموزش و فراگيري پزشكي است  وجوب عيني و كفايي آموزش و 

منزلت و قداست  .است 3نفس يو شرعا نيز قابل درك و از مصاديق بارز احيا عقال سالمتخدمات 
ريزي، اجرا و ارزيابي  آموزش پزشكي و خدمات پزشكي همواره بر هر حركت و اقدام در زمينه برنامه

نيز مهر تاييد ديگري بر اين  4به پروردگار افكند و انتساب شفا مي خدمات پزشكي سايه ارايهآموزش و 
  . باور است

مطالعه در جهان  ها لف محصول ميليونبطور كلي به عنوان ميراث مشترك ملل مخت سالمتدانش 
 كارگيري تجربه و تالش علمي است هآفرينش و انسان و ديگر موجودات زنده و نيز جمادات و ب

، )الهي يوحي و هدايت انبيا( عتشريي ديگر مطالعه در كتاب ي، از سو)مطالعه در كتاب تكوين(
كتاب تشريع و هم كتاب تكوين هر هم  .كند را مشخص مي سالمتساختار  فلسفي و چارچوب رفتار 

سويي با يكديگر است وآنچه كه اسالم و  ساخته حكمت خداي يكتا و در هماهنگي و هم دو، دست
  .است عهماهنگ با نظام تشري سالمت  كنند، دانش اديان الهي بر آن تاكيد مي

وانشناختي و يك كه هويت انسان را در سه بعد زيستي، ريهاي محدود و ال بر خالف باور انديشه
انسان و توجه ويژه به معنوي كنند، باور اسالمي بر هويت  تعريف مي )Biopsychosocial(اجتماعي 

اين تاكيد  .اهتمام دارد) Spritual-Bio-Psychosocial(عالوه بر سه بعد ديگر  بعد ملكوتي و روحي او
گام مطالعه، بررسي، ه ر گام ببا توجه به درك ويژه از مفهوم حيات انسان و نيز فلسفه آفرينش او د

، حضور و توجه خاص به بعد روحي و معنوي و به سالمتخدمات  ارايهريزي، آموزش و  برنامه

                                                                                                                                                    
  اشاره به حديث قدسي خلقت االشياء الجلك و خلقتك الجلي، اجواهر السنيه 1
، انتشارات معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 1383، آيين تندرستي، سال اصفهاني مهدي محمد دكتر 2

  پزشكي
 سوره مائده 32آيه  3
 سوره شعرا 80آيه  4
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سازد و تاثير عوامل روحي و ارتباط  وجود انسان را چشمگير و درخشان مي 1اعتباري بعد خدايي
  .  دهد عاطفي و معنوي را در سالمت و بيماري مورد تاكيد قرار مي

و والنه و، ارتباط مسيك انسان، صرفنظر از سودمندي يا فقدان فايده اجتماعي حيات 2صل كرامتا
  .كند ه خدمات پزشكي مطرح و تاكيد ميينگام اراه انه را بهممحتر

هاي اسالمي مكلف به فراهم كردن شرايط الزم براي آموزش و  نظام مديريت جامعه براساس آموزه
منظور پاسخگويي به نياز پزشكي آحاد افراد جامعه در قالب دسترسي به  به(تربيت نيروهاي كارآمد 

) آور و در فضاي تربيتي مبتني بر خدا محوري، اخالقيات دانش پيشرو، قابل اطمينان، غيروابستگي
  .باشد مي

هاي انفرادي تمام  آفرين ضمانت در خدمات پزشكي كه  ناظر بر مسووليت اصل مترقي و مسووليت
نندگان خدمات پزشكي در تمام سطوح، مسووليت سيستميك مجموعه نيروهاي تاثيرگذار و ك ارايه

گيري يك خدمت پزشكي است، مجموعه نظامات اجتماعي را ملزم به  كننده در شكل مشاركت
اي اسالمي  كارگيري حداكثر امكانات براي تربيت نيروهاي آگاه، مجرب، متخلق به اخالق حرفه به
هاي  دهندگان خدمات پزشكي، مسووليت هاي واضح و قابل پيشگيري ارايه كاستيكند و درقبال  مي

  .نمايد هاي هر بخش مطرح مي ها و صالحيت انفرادي، سيستميك و سيستماتيك را به تناسب مسووليت
رسالت آموزش و ارايه خدمات پزشكي در جامعه اسالمي، رسالتي است كه در قالب طب متناسب با 

هاي پزشكي گذشتگان و  يافته مفهوم استفاده از تجارب و دست گيرد و به  شكل مي هاي اسالمي آموزه
نيز دستاوردهاي حال و آينده بشر در زمينه پزشكي منتها پس از عبوردادن از صافي اصول و مباني 

ترين اطالعات پزشكي در هر عرصه و  ترين و مطمئن عبارت ديگر تطهير پيشرفته هاي ديني يا به  آموزه
ان در زالل ساختار انديشه رفتار اسالمي در پزشكي است كه با حذف محرمات و رعايت اصول زم

 و ترين اي همچون اصل كرامت انسان، ضمانت طبيب و كاركنان خدمات سالمت، صحيح عمده
ترين كيفيت به گيرندگان خدمات ارايه مي  ترين و مسووالنه محترمانه باترين خدمات پزشكي را  منطقي
  .شناسد و در هر لحظه و هرگام نظارت الهي را ضامن صحت و دقت و سودمندي رفتار مينمايد 

                                                                                                                                                    
  سوره ص 72سوره حجر و آيه  29اشاره به آيه  1
  سوره اسرا 70اشاره به آيه  2
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و رسالت  1است طور قطع راهكاري از پيش طراحي شده  در نظام آفرينش براي درمان هر بيماري به
ها برعهده صاحبان حرف پزشكي و نظامات پشتيباني و ناظر  جستجو، پژوهش تا مرحله دستيابي به آن

  .ها است و بدون ترديد هيچ درد غيرقابل درماني براساس انديشه اسالمي وجود ندارد كرد آنبر عمل
هاي مشخص و مستند از  كننده خدمت پزشكي بر مبناي يافته هاي اساسي دانشجو، استاد و ارايه ويژگي

  :آيات و روايات پيامبر و معصومين عليهم السالم عبارتند از

ترين  ترين و منطقي ترين، مطمئن ش براي ارايه صحيحنهايت سعي و كوش(تقوا، جهاد 
خدمات به تناسب نياز گيرنده خدمات كه خود مستلزم نوآموزي، فراگيري مداوم و پژوهش 

تعميم (بيمار، خانواده و اطرافيان و جامعه  به ، خيرخواهي و آموزش دادن خيرخواهانه)است
ووالنه، نظم، مهارت و حذاقت، ، تالش مس)هاي كاربردي در سطوح عمومي و خاص آموزش

اداي امانت، جلب اعتماد، بصيرت، وثوق، رفق، رسيدگي خوب به بيمار، رازداري، توكل 
به تناسب . بندي به مكارم و محاسن اخالقي و احكام ، تعبد و پاي)معناي مثبت كلمه به(

علمي و  جايگاه دانشجويي و استادي تالش مداوم در فراگيري و آموزش و اجتناب از غرور
جويانه،  درك ماهيت و مقصد علمي كمال. احساس نياز مداوم به يادگيري و سخاوت علمي

  .رعايت حرمت علم وحامالن علم

ناپذيري خدمات پزشكي از خويشتن پايي، خيرخواهي، آموزش و پژوهش مستمر، احساس  تفكيك
د و نوآوران عرصه پزشكي تشنگي براي يادگيري مداوم به عنوان يك تاكيد ديني و حفظ حرمت اساتي

گيري فضاي علمي مراودات و ارتباطات چند جانبه دانش محور  ساز شكل به عنوان يك تكليف، زمينه
ترين شكل روابط علمي و ارايه خدمات  ترين و محترمانه نگر و در عين حال ناظر بر عالي و تجربه

 و تعلم به عنوان التزام شرعيپزشكي است كه همه صاحبان حرف پزشكي به ويژه در جايگاه تعليم 
  .بند باشند بايد به آن پاي

و ) ، رواني و عاطفيجسمياي،  تغذيه(هاي طبيعي  گيري اقدامات پيشگيرانه و پس از آن درمان جهت
با تاكيد فراوان بر مسووليت شرعي در قبال عوارض جانبي داروها و (هاي دارويي  ها درمان پس از آن
هاي  كال ديگري از درمان همچون جراحي در صورت ناكارآمدي شيوهو باالخره اش) اياتروژني

                                                                                                                                                    
 11630الجعفريات حديث  –ما انزل اهللا من داء و قد انزل معه دواء فتداووا االلسام فانه الدواءله : روايات متعدد از جمله 1
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ريزي آموزشي، پژوهشي و ارايه خدمات بايد  هاي اسالمي است كه در هر برنامه پيشگفت از آموزه
هاي اسالمي صاحبان  از مسووليت 1ضمنا ثبت و انتقال تجربيات سودمند نيز. مورد توجه قرار گيرد

  .هاي آموزشي آن است ف پزشكي و به ويژه در عرصهمشاغل پزشكي در سطوح مختل
كارگيري تمام تالش علمي و تجربي ممكن و در عين حال اراده الهي را به  اعتقاد عميق به ضرورت به

يافته مكتب  مشخص يك تربيت  ، ويژگيجستن الخطاب ديدن و در هر مرحله استعانت عنوان فصل
گاه  ريزي با چنين تكيه هر گونه حركت و برنامه لذا در. پزشكي مبتني بر معارف اسالمي است

 ،غايت آندر شود و  دانش پزشكي در ابعاد آموزشي، پژوهشي و خدمات وارد عرصه مي ،مستحكمي
عالوه بر پاسخگويي به نياز پزشكي فرد و جامعه، سكوي پروازي به سوي مقام قرب پروردگار و مايه 

  .يفه و اداي شكر به خداوند بزرگ استآرامش خاطر صاحبان حرف پزشكي از انجام وظ

: مي فرمايند) ع(علي . هستندهاي ديني عدل و قسط از اهداف اصلي حضور پيامبران  بر اساس آموزه
ها در توجه و نگاه يكسان رفتاركن تا بزرگان در توطمع نورزند و ضعيفان از عدالت مايوس  ميان آن«

ارايه خدمات سالمت و نيز مشاركت . ر سالمت استتجربه جهاني حاكي از اهميت عدالت د ».2نشوند
در تامين منابع آن بايستي با رعايت عدالت باشد در غير اين صورت شكاف طبقاتي را بيشتر كرده و 

بدون شك الزمه حفظ، تامين و ارتقاي سالمت مردم، . تبعات اجتماعي بسيار نامطلوبي خواهد داشت
هاي مطلوب در  مندي از فناوري وجه داشت كه انتقال و بهرهباشد ولي بايد ت مندي از دانش مي بهره

مورد منابع، محروميت از  منجر به صرف بي ،با در نظر گرفتن عدالت نباشدها  نتيجه آنصورتي كه 
  .هاي مناسب و تاثيرگذار براي آحاد مردم و نيز گسترش فقر خواهد بود مداخله

  انداز نظام سالمت  چشم
ايران كشوري است با مردمي برخوردار از باالترين سطح سالمت و جمهوري اسالمي  ،1404در سال «

  .»3ترين نظام سالمت در منطقه  يافته ترين و توسعه داراي عادالنه

                                                                                                                                                    
 القيامه بلجام من النارمن كتم علماً نافعاً الجمه اهللا يوم : اشاره به حديث نبوي 1
 581، ص 33عالمه مجلسي، بحاراالنوار، ج  2
امارات متحده  ،ازبكستانآذربايجان، افغانستان، اردن، ارمنستان، : شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه 3

قطر، كويت ، گرجستان،  ،قزاقستان، قرقيزستانفلسطين،  تاجيكستان، تركمنستان، تركيه، سوريه، پاكستان، عربي، بحرين،
 .عراق، عمان، عربستان سعودي، لبنان، مصر و يمن
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  :عبارتند ازسالمت اهداف كالن نظام  
آحاد مردم ايران كه همراه با كسب برترين  1ارتقاي سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي .1

 باشد مي 1404جايگاه در منطقه تا سال 

 1404تامين عدالت در سالمت تا سال  .2

و تكريم  2پاسخگوييمراعات حقوق اسالمي، انساني و مدني و دستيابي به جايگاه اول منطقه در  .3
 1404تا سال نظام سالمت گيرندگان   دمتخ

  المتانداز علم و فناوري س چشم
برداري دانش موجود و  از طريق بهره 1404كسب جايگاه اول سالمت آحاد مردم در منطقه تا سال «

  »توليد علم و فناوري
شناسايي و حل » نظام علم، فناوري و نوآوري سالمت«شده، ماموريت  انداز ارايه  در راستاي دو چشم

سازي نيروي انساني مورد  ظرفيت) 2( ،3توليت و ارايه خدمات سالمت) 1( :هاي اصلي مسايل در حوزه
) 5(و  توليد) 4(تامين، توليد و توزيع عادالنه منابع مالي  و تعالي در ) 3(نياز نظام سالمت و 

، براي رسيدن به جايگاه هاي نسبي و رقابتي ور داراي مزيتهايي كه كش برداري از دانش در زمينه بهره
  :شود اين ماموريت همراه با تحقق اهداف راهبردي زير حاصل مي .باشد  نخست منطقه مي

  كسب مقام اول در علم، فناوري و نوآوري حوزه سالمت در منطقه .1
 گذاري و اقتصاد سالمت الگوي كشورهاي منطقه در مدل مديريت، سياست .2

 علمي منطقه با تراز جهاني در مقطع تحصيالت تكميليمرجعيت احراز جايگاه  .3

                                                                                                                                                    
بات در زندگي، صلح، تناسب و هاي ث سالمت معنوي ارتباط هماهنگ و يكپارچه بين نيروهاي داخلي است و با ويژگي 1

 .شود هماهنگي، احساس ارتباط نزديك با خويشتن، خدا و جامعه مشخص مي
2 Responsiveness :شامل احترام به شان . باشد كنندگان خدمت مي برآورده ساختن انتظارات مراجعين از نحوه برخورد ارايه

هاي مربوط به سالمت وي، توجه صحيح،  در انتخاب بودن اطالعات شخصي، اختيار فرد براي مشاركت فرد، محرمانه
كننده خدمت  و انتخاب ارايه) خانواده و دوستان(هاي حمايت اجتماعي  پاكيزگي محيط ارايه خدمات، دسترسي به شبكه

  .توسط مردم
ري ها نيست؛ بلكه شامل خدماتي كه باعث برخوردا خدمات سالمت تنها خدمات مربوط به تشخيص و درمان بيماري 3

 .شود مردم از زندگي سالم و توانمندي مردم در تامين و ارتقاي سالمت خويش نيز مي
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 1هاي منطقه ه هدايتي پژوهشاحراز جايگا .4

 و خدمات سالمت محصوالت اي سنجش كيفيت و استانداردهاي  الگوي منطقه .5

ارايه خدمات تشخيصي و براي احراز خوداتكايي و كسب جايگاه قطب سالمت منطقه  .6
 درماني

ريزي،  گذاري، برنامه هاي اسالمي و انساني در سياست احراز مقام نخست در آميختگي آموزه .7
 ارايه خدمات سالمت اجرا و

  :آفرينان ذيل ميسر خواهد شد توسط نقشعلم و فناوري ماموريت 
 جامعه 

  گذاران سياست 
 هاي دولتي و غيردولتي بدنه كارشناسي و ستادي در سازمان 

 هاي علمي و مراكز دانشگاهي اعم از دولتي و غيردولتي گروه 

هاي علم و فناوري  پزشكي و پارك هاي علوم شامل مراكز وابسته به دانشگاه(مراكز تحقيقاتي  
ساله كشور،  انداز بيست گيري مشخص در راستاي تحقق اهداف چشم كه جهت) سالمت

 .ها دارند ارتقاي سالمت جامعه و توسعه مرزهاي دانش در اين زمينه

 )تحقيق و توسعه(واحدهاي تحقيقات كاربردي  

                                                                                                                                                    
 ها، مراكز پژوهشي مشترك با ساير كشورهاي منطقه ها، كنسرسيوم از طريق تشكيل شبكه 1



   روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

28 
 

  هاي كلي گيري جهت

شوند،  مرور مي) ها، راهبردها، اقدامات و الزامات ها، سياست شامل اولويت(وقتي محتواي اين نقشه 
هاي كلي وجود دارد كه براي بدست آوردن روح كلي حاكم بر نقشه،  گيري مشخص است جهت

ها و شفافيت براي اجرايي كردن مفاد نقشه در شش بند تحت عنوان  پذيري ارجاع به آن امكان
توضيح اين كه دو مورد . شوند ين قسمت ارايه مياند و در ا تلخيص شده» هاي كلي گيري جهت«

يعني در واقع . هاي كلي،  توجه به موضوع و مقصد حركت دانشي كشور دارند گيري نخست اين جهت
گيرد و در وهله  دهند كه توسعه دانشي در بدو نخست براي تحقق جامعه سالم صورت مي نشان مي

ساله  المللي و در افق بيست مي ايران در عرصه بيناندازي جمهوري اسال بعد براي تحقق جايگاه چشم
پردازد كه بايستي همراه با صيانت از  دو مورد سوم و چهارم به تعريف مسير ايده تا عمل مي. است

هاي انساني و بستر  هاي پنجم و ششم به سرمايه گيري باالخره جهت. منابع و شفافيت انجام پذيرد
  .يدنما توسعه دانشي كشور توجه خاص مي

شامل بسيج منابع براي توسعه  :دادن به علم و فناوريِ پاسخگو به نيازهاي سالمت جامعه اولويت .1
هايي كه نياز جامعه را پاسخ  هاي بلندمدت و برنامه گذاري در برنامه علم و فناوري سالمت، سرمايه

مانند توجه به پيشگيري و ارتقاي  1ها وجود ندارند دهند ولي الزاما تقاضاي بااليي براي آن مي
كننده و به روز  كننده، ارزيابي گذار، حمايت آفريني عناصر سياست ها، ايجاد و نقش سالمت بيماري

ها در سطح منطقه و جهاني، تخصيص منابع منطبق  رسان نقشه جامع علمي، پايش علوم و فناوري
نحوي كه جمهوري اسالمي ايران  به هاي توسعه نظام سالمت و آمايش علم و فناوري با اولويت

ترين و  داراي عادالنهو  مردمي برخوردار از باالترين سطح سالمتداراي انداز  منطبق با چشم
  .باشد ترين نظام سالمت در منطقه  يافته توسعه

                                                                                                                                                    
كار روند مراحل خالقيت، توسعه و به  در واقع در صورتي كه تقاضاي يك محصول و يا خدمت زياد باشد انتظار مي 1

ولي در مقوله سالمت . ها به روال معمول خود طي گردد و به اصطالح كشش در بازار وجود داشته باشد رساندن نوآوري
باشد، وظيفه نظام سالمت و نهادهاي  ها براي تبديل نياز به تقاضا كامل نمي كه الزاما اطالع گيرندگان خدمت و يا توانايي آن

ها موجه ولي الزاما  هايي است كه نياز سالمت به آن ز منافع مردم و حمايت از نوآوريگذار نوآوري در آن، صيانت ا سياست
ها و معضالت بومي  بيماريدر خصوص اهميت  1براي نمونه نگاه كنيد به پانويس جدول . تقاضايي به آن حد وجود ندارد

  .شود ها توجه نمي به آن المللي به اندازه الزم در سطح بين اكه توجه ملي به آن ها مهم است ولي الزام
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هاي  ها، ارتقاي كيفيت و تحقق شاخص استانداردسازي فعاليت :حضور موثر در عرصه بين المللي  .2
المللي توام با عزت و مصلحت به نحوي كه كشور به  بينمل ز جهاني، همراه با تعاهدف با ترا

هاي برتر جهاني در آموزش علوم پزشكي، مرجعيت علمي، ارايه خدمات نوين  كسب جايگاه
  .سالمت و خلق ثروت از طريق صادرات محصوالت سالمت نايل گردد

و ها  استقالل دانشگاهريق تقويت گري دولت از ط كاهش تصدي :تكميل چرخه نوآوري سالمت .3
، تمام وقت نمودن )همراه با توسعه نظام اعتباربخشي، تخصيص بر مبناي عملكرد(مراكز پژوهشي 

ل علم، فناوري و نوآوري، مشخص بودن وهاي انساني مسو اعضاي هيات علمي و ساير سرمايه
توانمندسازي، تسهيل حضور . ي عموميها با ارتقاي سالمت آحاد مردم در نهادها ارتباط فعاليت

، )هاي دانش بنيان از جمله اعتبار بخشي، سفارش و خريد خدمات شركت(بخش غيردولتي 
برداري خردمندانه  ها در توليد و بهره گذاري خطر پذير، تصويب قوانين الزم، و مشاركت آن سرمايه

ب كليه نهادهاي نظام تكميل زنجيره ايده تا عمل با تعامل مناس. هاي سالمت از دانش و فناوري
  .هاي علم و فناوري گيري شهر دانش سالمت، خوشه نوآوري سالمت كشور مانند شكل

در  وجود شفافيت بين مجريان ورويكرد رقابتي ايجاد  :گويي صيانت از منابع، شفافيت و پاسخ .4
اثربخش  -هبرداري هزين تقويت فرآيندهاي نظارت بر بهره. برداري از منابع ملي علم و فناوري بهره

 »1ارزيابي فناوري سالمت«ارايه ساالنه فهرست اقالم وارداتي، انجام ها مانند  و عادالنه از فناوري
هاي انجام  هاي ثانويه، ترجمان دانش پژوهش ، تقويت پژوهشها برداري از كليه فناوري پيش از بهره

هاي آموزشي،  برنامهاجتماعي  -اقتصادي اثرات و بازدهي ارزيابي  ها و  كنترل كيفيت طرح شده و
صورت  اي آن به در كالن و به تفكيك و ارايه گزارش دوره (Pay-back)پژوهشي و فناوري 

   . عمومي
نحوي كه ارايه  بهوران حمايت از نخبگان و نوآ تعالي سرمايه انساني و :تحول نظام آموزش سالمت .5

 جامعه، سالمت نيازهايبه  پاسخگو كارآمد، و توانمند عالم،هايي  خدمات سالمت توسط انسان
  .انجام گيرد ورنوآ و ايراني - اسالمي فرهنگ با متناسب اجتماعي و اي حرفه اخالق به متخلق

از طريق توسعه عمومي فرهنگ پژوهش در مردم، : تبديل گفتمان علمي به گفتمان مسلط جامعه .6
كردن انتظارات  ها، مشخص در تعيين اولويت جلب مشاركت مردمتوجه به جايگاه علم و فناوري، 

                                                                                                                                                    
1 Health Technology Assessement  كارايي، در نظر  - خطري، هزينه هاي سالمت از لحاظ كارايي، بي كه ارزيابي مداخله

  .ها است گرفتن جنبه هاي اخالقي، اجتماعي، قانوني و مديريتي آن
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هاي   مهارتافزايش سواد سالمت، هاي علم و فناوري، كسب  برداري از برنامه و كمك به بهره
و وجود پيوست فرهنگي براي  برداري از فناوري اطالعات در سطح عمومي بهره، ارتقاي سالمت

  .هاي علم و فناوري سالمت توسعه

   ها وضعيت مطلوب شاخص
 شود يابي به سالمت مطلوب ارزيابي مي نقشه جامع علمي كشور در حوزه سالمت با دست يزان تحققم

  :1ند ازعبارتكه 

برخورداري عادالنه آحاد مردم «: سالمت منطقه در مجموع ابعاد شاملاول دستيابي به جايگاه 
بودن مشاركت عادالنه «و  4»در پاسخگويي عدالت«، 3نظام سالمت» گوييپاسخ«، 2»از سالمت

 .6 5»خانوارها در هزينه خدمات سالمت مالي

 اين توسعه. شوند محقق ميعلوم سالمت آوردها در نتيجه توسعه علم، فناوري و نوآوري در  اين دست
  :7هاي زير خواهد بود داراي نشانه

                                                                                                                                                    
در (هاي سالمت سازمان جهاني بهداشت  د نظامهاي ارزيابي عملكر اي مربوط به سالمت بر مبناي رتبهه پيشنهاد شاخص1

 .باشد مي) 2000گزارش سال 
 46و ارمنستان  96كه رتبه ايران  باشد ميبراي دستيابي به سالمت، مبنا اميد زندگي تعديل شده بر حسب ناتواني  2

 50كويت در رتبه و  113 در رتبه كه ايران باشد مي مبناي مقايسه عدالت، برابري شاخص ميزان بقاي كودكان. است بوده
 .است  قرار داشته

 .است بوده 26و قطر  100ايران  رتبه پاسخگويي نظام سالمت 3
 .است  و امارات متحده عربي نخست بوده 93ايران عدالت در پاسخگويي نظام سالمت رتبه  4
 .است  بوده 20و امارات متحده عربي  112ايران  عادالنه بودن مشاركت مالي رتبه 5
، روش اين بوده كه به سطح سالمت، 2000هاي سالمت و محاسبه رتبه كلي در گزارش سال  ر يك كاسه كردن شاخصد 6

اختصاص و به پاسخگويي و عدالت در پاسخگويي  25/0عدالت در سالمت و عادالنه بودن مشاركت مالي خانوارها وزن 
 .اند داده 125/0

شده، راهبردها و الزامات ارايه شده بعدي به انجام برسند،  درون داد ارايههاي  مهم اين است كه هم زمان با تحقق شاخص 7
 .گذاري غير موثر انجام شده است در غير اين صورت سرمايه
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 در سال 1مقاله علوم پزشكي نمايه شده 20000توليد  •

 2حوزه سالمت پتنت در 280ثبت ساالنه  •

و واحدهاي  هاي علوم پزشكي دانشگاهپژوهشي، در مراكز و پشتيبان پژوهش  پژوهشگر 20000 •
  3تحقيق و توسعه نهادهاي مرتبط با سالمت

   

                                                                                                                                                    
اي بر اين اساس صورت گرفت كه از سال  انتخاب اين پايگاه داده( Scopusاي  با بررسي انجام شده بر روي پايگاه داده 1

گيرد، اين پايگاه مورد استناد قرار گرفته  صورت مي Times Higher Educationاه ها كه توسط ، در رتبه بندي دانشگ2007
كه از نظر تعداد  يو بررسي آمار موجود تعداد مقاالت كشورها براساس جمعيت مشخص گرديد كه در كشورهاي) است
، تعداد مقاالت پزشكي به ازاي اسبي دارندو البته توسعه يافتگي سالمت من باشند در وضعيت ثبات مي در سال مقاالتارايه 

و هدف قراردادن اين  1404است و با توجه به روند رشد جمعيت در ايران تا سال  400 حدوديك ميليون نفر جمعيت 
در نقشه جامع  .باشيم در زمينه پزشكي داشتهدر سال مقاله نمايه شده  35000تعداد به هدف شاخص، ما بايد تا سال مذكور 

 800شور پيشنهاد شده به شوراي عالي انقالب فرهنگي برآورد صورت گرفته براي كل علم، فناوري و نوآوري علمي ك
با تصور اين كه يك سوم . است بيني شده مقاله در ميليون نفر پيش 500مقاله در ميليون نفر و در طرح تحول علم و فناوري 

 .اين آمار مربوط به سالمت خواهد بود
دهنده اين شاخص از آن جا كه نشان. هم ارزيابي وضعيت علم و فناوري تعداد موارد ثبت پتنت استهاي م از شاخص 2

توجه اين كه در چند سال اخير رشد توليد علم بيشتر با نشان دادن آمار . برداري از دانش است اهميت مي يابد امكان بهره
شاخص و يا شاخص هاي نظير آن ها كامل نيستند و بدون شك هيج يك از اين دو . تعداد مقاالت نشان داده شده است

توانند به صورت جامع مويد توسعه علمي كشور باشند، ليكن كم بودن ثبت پتنت نسبت به تعداد مقاله و نيز تفاوت  نمي
دهنده همبستگي بين تعداد  بررسي آمار موجود نشان. رسد رشد آن ها حاكي از توليد علمي است كه كمتر به كاربرد مي

ازاي تعداد  درصد پتنت به 2تا  4/1دهنده حدود  اين همبستگي نشان. عنوان توليدات علمي است تنت و تعداد مقاالت بهپ
پتنت در زمينه علوم پزشكي  280ما بايد حدود در سال مقاله  20000 هدف براين اساس و با در نظر گرفتن. مقاالت است

كه داراي دانشكده هاي هنر و (وجه شود كه براي دانشگاه جان هاپكينز براي قياس بد نيست ت .ميثبت نماي 1404در سال 
علوم، علوم تربيتي، مهندسي، پژوهش هاي پيشرفته بين المللي، داورسازي، پرستاري، موسيقي و سالمت عمومي است و 

ميالدي،  2007الي 2004متوسط ثبت پتنت در بازه زماني ) هاي ديگر اشتهار دارند هاي علوم پزشكي آن بيش از رشته رشته
 2007سال  Times بندي توضيح اين كه رتبه اين دانشگاه در رتبه. است مورد بوده 370عضو هيئت علمي،  3800با داشتن 

 .است بندي شانگهاي در همان سال نوزدهم بوده پانزدهم و در رتبه
يك مقاله بيش از هر سال طور متوسط  ها به هاي پژوهشي شامل پژوهشگران و پشتيبانان آن مجموعه گروهبا اين فرض كه  3

مقاله نمايه شده در زمينه پزشكي، به  20000المللي چاپ كنند، براي رسيدن به  هاي معتبر بين نامه در نمايهبه ازاي هر نفر 
 .نياز داريمنيروي انساني  20000حدود 
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 1)كارشناس ارشد و باالتر(پژوهشگر و يا پشتيبان پژوهش آموخته  دانش 850اشتغال ساليانه  •
  تيها، مراكز پژوهشي دولتي و غيردول در دانشگاه علوم پزشكي

پژوهشگاه و مركز رشد دولتي و غيردولتي در حوزه سالمت  90، پژوهشيمركز  700فعاليت  •
 2كشور

 3دار هاي اولويت ژوهشگاه و مركز رشد در حوزه پ 60فعاليت  •

هاي  ها، شبكه المللي در تمامي بيمارستان هاي بين يابي به استانداردهاي جهاني و گواهينامه دست •
 ها و مراكز پژوهشي  شكدهبهداشتي درماني كشور، دان

 درصد از بازار جهاني محصوالت و خدمات در حوزه سالمت 2يابي به سهم  دست •

 درصد از بازار داخل محصوالت حوزه سالمت  85يابي به سهم  دست •

 گذاري و اقتصاد سالمت الگوي الهام بخش در مديريت، سياست 3ارايه  •

 4هاي نوين كمك دانش و فناوري نظام سالمت به هاي درماني درصدي هزينه 10كاهش  •

يك و سالمت هاي  ژوهش پ اعتبارات پژوهشي كل كشور به يك سوماختصاص سهمي معادل  •
  5سالمتبه آموزش عالي در علوم  بودجه آموزش عالي كشوراز سوم 

                                                                                                                                                    
از   بيش كند كه ساالنه ، ايجاب ميسال فعاليت براي هريك 25با در نظر گرفتن ژوهشگر و پشتيبان پژوهش پ 20000 هدف 1

 .شونددولتي و غيردولتي  پژوهشيها و مراكز  جذب دانشگاه هآموخت  دانش 850
اهند بود و علمي پژوهشي خو هياتعضو افراد يك سوم از اين هزار نفر پژوهشگر وجود خواهد داشت كه  حدود بيست 2

 .ندپرداز علمي پژوهشي، در يك مركز تحقيقات به پژوهش مي هياتنفر عضو  10هر 
 ها را تسريع نمايد،  تواند رشد در اين حوزه دار مي هاي اولويت به حوزهمنابع مالي و انساني % 70اختصاص  3
ها، بلكه  ن كاهش نه كاهش كل هزينهگردند، بنابراين منظور از اي هاي جديدي كشف و درمان مي چون هر روز بيماري 4

شده خواهد بود كه نشان دهد استفاده از فناوري چه ميزان بر كاهش  هاي يك بسته درماني مبناي تعريف كاهش هزينه
درصد نيز نمادين بوده و براي تقريب به ذهن شدن اين مفهوم مورد استفاده قرار  10عدد . است ها اثر گذاشته هزينه
 .ها محاسبه گردد د عمال پس از اجراي اين سياستاست و باي گرفته

اند كه حدود دو سوم آن  ژوهش اختصاص داده خود را به پ GDPاز % 3حدود . م 2010كشورهاي مختلف در برنامه سال  5
چين در  همچنين .است خود را به پژوهش تخصيص داده GDP% 2/8قطر در حال حاضر . مربوط به بخش خصوصي است

برنامه ملي اين نسبت طي چند يك براساس  استقراركه است  را به آموزش عالي اختصاص داده GDP% 0/5حال حاضر 
  . است% 2/7آمريكا در و % 1/1اين نسبت در اتحاديه اروپا  .ارتقا يابد% 4سال اخير به 

موزش عالي هاي پژوهشي و آ بايد خاطرنشان كرد كه ترازيابي كشورهاي دنيا حاكي از آن است كه يك سوم بودجه
 .يابد  كشورها به بخش سالمت اختصاص مي
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ك سوم بودجه پژوهش براي حمايت از نهادهاي غيردولتي فعال در حوزه يگذاري  سرمايه •
و مراكز  هاي انتقال دانش و فناوري ، شركتهاي زايشي شد، شركتمراكز رشامل (سالمت 

 )هاي زيستي ارزيابي فناوري

و % 30اي  ، توسعه% 35، در علوم كاربردي %25ژوهش در علوم بنيادي به ميزان  گذاري پ سرمايه •
  %10هاي بازار سالمت  در پژوهش

  هاي علـم و فناوري سالمـت اولويـت
كه بايد در  هستندهايي  »خواست«و  1اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ،ها مبناي تعيين اولويت

بدين منظور فهرستي از علوم و . ها نايل شد ساله جمهوري اسالمي بدان  انداز بيست سند چشم
كشور  50هاي مختلف حوزه سالمت و نيز مطالعات تطبيقي  ها براساس شناسايي كارگروه فناوري

يين موضوعات مهم سالمت نيز مرور چندين مطالعه موجود در كشور براي تع. منتخب مشخص شدند
 - ، اصول و مباني سياست ملي سالمت2گزارش مطالعه اصالحات در نظام سالمت. انجام پذيرفت
بيني  و پيش 4ها و اسناد سالمت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطالعه بار بيماري 3مطالعه تطبيقي

هاي سالمت   شور براساس نظرات خبرگاني كه در كارگروهساله آينده ك وضعيت سالمت در بيست

                                                                                                                                                    
  :گرفتند عبارتند از  اصولي از قانون اساسي جمهوري اسالمي كه بايستي مورد توجه قرار مي 1

ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه برطبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن  پي -اصل سوم 12بند 
  .هاي تغذيه، مسكن، كار و بهداشت و تعميم بيمه ينههر نوع محروميت در زم

سرپرستي، در راه  اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي  برخورداري از تامين -اصل بيست و نهم
 حقي است... هاي پزشكي به صورت بيمه و  درماني و مراقبت- ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمت بهداشتي

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و . همگاني
  .هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند  حمايت

تامين نيازهاي اساسي مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش امكانات  -اصل چهل و سوم 1بند 
  .براي تشكيل خانوده براي همهزم ال
 .تهيه شده توسط بانك جهاني به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2
 .هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش 3
ري اسالمي ها، بار عوامل خطر سالمت و اميد زندگي توام با سالمت در جمهو ها و آسيب  نقويم مطالعه ملي بار بيماري 4

  .1386وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ . در سطح ملي و براي شش استان 1382ايران براي سال 
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موضوعات  –ها   علوم و فناوري(سپس با تقابل اين دو دسته اطالعات . فهرست شدند ،حضور داشتند
موضوع ديگر كه در . تالش شد موضوعات سالمت انتخاب شوند ،در يك ماتريس) مهم سالمت

لي، برنامه طوالني مدت علم، منقشه جامع ع. باشند مي ها تاثير گذارده است سناريوها انتخاب اولويت
در تحليل . باشد به همين جهت در بسياري از موارد با عدم قطعيت روبرو مي. فناوري و نوآوري است
كنيم كه نقش تعيين كننده در عدم  برخورد مي) يا عواملي (ها  به پيشران ،داليل اين عدم قطعيت

شرايط محتمل متعددي براي آينده علم  ،ها با يكديگر كيب اين پيشرانبراساس تر. كنند قطعيت ايفا مي
بيني  هاي محتمل پيش ها تالش شده تا اين آينده در تعيين اولويت. و فناوري كشور مي توان متصور بود

انداز كشور كمك  هايي كه در شرايط مختلف مي تواند به تحقق چشم شوند و بر اساس آن، اولويت
ها خود در سه مجموعه بسترساز، در حالت  بر اين اساس، اولويت. ب قرار گيردكند، مورد انتخا

المللي و تالش در جهت كمال  اولويت قرار گرفتن عناصر الزم براي بقا و شرايط ثبات و تعامل بين
 ،هاي مطرح شده در جدول بيشتر اولويت قابل توجه اين كه . اند اند كه در جدول يك آمده مطرح شده

ها هم  است كه انتخاب آن در گزارش كارگروه مربوطه آمدهبندي مختص خود هستند كه  داراي اولويت
  .باشد  انداز مي براساس رعايت قانون اساسي و تحقق چشم

عنوان شاخص  يا ميانگين به(بندي سالمت به سرانه   تقسيمكه جدول بايد توجه كرد توضيح براي 
هاي  منطبق با شيوه ارزيابي عملكرد نظام) عنوان توزيع سالمت به( سالمت و عدالت) مركزي و يا سطح

فرد و خانواده و باالخره ارايه   عالوه تقسيم حيطه سرانه سالمت به سه قسمت جامعه، به. سالمتي است
  .باشد  ساله نظام سالمت كشور مي انداز بيست آفرينان در چشم بندي نقش  خدمات منطبق با تقسيم

هاي مختلف  از اين بين حوزه. است براساس قانون پارتو تنظيم شده 1دار در جدول  يتهاي اولو حوزه
عدالت و تعيين «، »آموزش پزشكي«، »ارتقاي سالمت«، »گذاري اقتصاد سالمت مديريت، سياست«

توجه به علوم پايه سالمت براي پشتيباني « و »و دانش اطالعاتمديريت « ،»هاي اجتماعي سالمت كننده
عنوان زيرساخت شناسايي  به »م كاربردي و گسترش مرزهاي دانش چه در سناريو بقا و چه كمالاز علو
المللي  ها و معضالت بومي سالمت كه توجه بين توجه به بيماري«، »غذاتغذيه و «، »پيشگيري«. اند شده
يازهاي نيز پاسخگوي ن» )شامل دارو(تشخيص و درمان «و » محيط زيست سالم«، »ها كمتر است به آن

از (ها و افزايش كيفيت زندگي آحاد جامعه  سالمت عمومي هستند و تاثير مستقيم بر كاهش بار بيماري
  . اند عنوان عناصر بقا شناسايي شده همراه با عدالت دارند و به) بعد سالمت
وت ياري هاي نسبي و خلق ثر هايي كه كشور را در استفاده از مزيت گيري از فناوري  بهره ،در بعد ديگر

غير از سهمي كه در (دارو توليد «هاي  حوزه. د، با عنوان كمال مورد توجه قرار گرفته استنرسان  مي
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طب سنتي و داروي «، »فناوري زيست«، »و تجهيزات پزشكي) بخش درمان و در قسمت بقا دارد
ر اين بعد ايفا بيشترين تاثير را د ،»نانوفناوري« و »ادينيهاي ب سلولو  پزشكي مولكولي«، »گياهي

  .نمايند مي
هاي زيرساخت، بقا و كمال با تحليل سناريوها و شناخت تاثير متغيرهايي كه  انتخاب حوزه :1توجه 

در  1اولويت ابتداي جدول پنج شد كه به  در نهايت مشخص. اند پذير شده عدم قطعيت دارند امكان
ها بستگي به  ك از ديگر اولويتهمه سناريوها بايستي پرداخته شود و مزيت پرداختن به هر ي

هاي  در متن كامل نقشه جامع علمي سالمت، سناريوها و اولويت. سناريويي دارد كه روي خواهد داد
توصيه عملياتي اين است كه براي هر يك از . ندا هاي مطرح شده ارايه شده هر يك از حوزه

بدون شك به . رار گيردمدت تدوين و مورد تصويب ق برنامه طوالني ،هاي ذكر شده اولويت
بايستي ادامه مسير  ،ها پيشران بايد مستقيما پرداخته شود و متناسب با تحليل از يهاي زيرساخت اولويت
رسد حتي در شرايط قرار گرفتن در يكي از  بقا و يا كمال مشخص شود كه البته به نظر مي يسناريو

  .موقعيت ديگر متوقف شودهاي  هاي مربوط به اولويت نبايد فعاليت ،اين دو موقعيت
هاي  در حوزه  دار، هاي اولويت بندي حوزه به عنوان مثال و براي مشخص شدن اهميت طبقه :2توجه 

مربوط به بقا، توسعه نيروي انساني وابسته به نيازهاي سالمت كشور بوده و با تامين آن نياز، پذيرش 
هاي توسعه، اين نوع   به علت باز بودن زمينهاما در زمينه كمال، . شود نيروي انساني جديد محدود مي

  . دنها در توسعه منابع وجود ندار محدوديت
اي كه همكاري بين بخشي و مشاركت  با توجه به تعريف سالمت و سهم بزرگ و ريشه :3توجه 

، توجه به توسعه علم، فناوري و )هاي اصلي نقشه قرار گرفت كه در پيام(مردمي بر سالمت جامعه دارد 
اهميت فراوان دارد و الزم است در نقشه علمي  ،تعيين كننده اجتماعي سالمتعوامل آوري در مورد نو

  .ها نيز مورد توجه و تاكيد قرار گيرد ساير حوزه
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دار علم و فناوري در نظام سالمت با محورهاي  هاي اولويت شماي كلي تاثيرگذاري و ارتباط حوزه :1جدول 
  اندازي چشم

  

  دار تهاي اولوي حوزه

  ساله انداز بيست چشم
  جامعه سالم  

هاي برابر، با محيط  فرصت  امنيت غذايي، از رفاه،  يبرخوردار(
  )زيست مطلوب و با سرمايه اجتماعي

جايگاه 
نخست 
  اقتصادي

خلق (
  )ثروت

عدالت   سرانه سالمت  
در 

  سالمت
در سطح  

  جامعه
فرد و 
  خانواده

ارايه 
  خدمات

زيرساخت 
  

            گذاري و اقتصاد  مديريت، سياست
            آموزش پزشكي

            سالمت مديريت اطالعات و دانش
            ارتقاي سالمتپيشگيري و 

            كاربردي –ارتباط علوم پايه              هاي اجتماعي عدالت و تعيين كننده

بقا
  

            1بوميها و معضالت بيماريكنترل 
            و تغذيه اغذ

            محيط زيست
             و مراقبت بيماران درمان، تشخيص

كمال
  

            تجهيزات پزشكيدارو و توليد 
            فناوري زيست

             يهاي بنياد  و سلول پزشكي مولكولي
            طب سنتي و داروي گياهي

           فناورينانو
ها  المللي به اندازه الزم به آن ولي الزاما در سطح بين ها مهم، ها و معضالت بومي است كه توجه ملي به آن تاكيد بر بيماري 1

شيميايي جديد وارد بازار شده اند  حصولم 1393ميالدي،  1999تا  1975در صنايع دارويي، بين سال هاي . شود توجه نمي
اگيردار گرمسيري هاي و در حالي كه بيماري. هاي گرمسيري و سل بوده است مورد آن ها مربوط به بيماري 16 كه تنها

درصد آن ها در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط  90ميليون مورد مرگ در دنيا در سال هستند كه  10ول بيش از ؤمس
  .دهد روي مي

Matlin, S.A. The scope and potential of innovation for health and health equity. in: Fostering innovation for global 
health;. 2008: Global Forum Update on Research for Health Volume 5. Pp: 13-20. 
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  ها سياست

معناي راه و روش  است كه به  در اين متن به معناي خاص كلمه مورد استفاده قرار گرفته» راهبرد«
مشخص هايي را  طور مشخص فعاليت اقدامات، به. باشد اي مي مدت و دوره يابي به اهداف ميان  دست
 نيز» الزامات«. ندارند) مانند راهبردها(كند كه در مقطعي از زمان بايستي انجام گيرد و شكل طولي  مي

ها و قوانين موردنياز براي رسيدن به اهداف كالن نقشه است كه بايد براي تحقق  زيرساخت شامل
اين . ت انجام پذيردها و نهادهاي خارج از نظام سالم توسط دولت و ساير سازمان ،اهداف اين نقشه

هاي  هايي كه برگرفته از چارچوب نظام ملي نوآوري توسط كارگروه راهبردها و الزامات در سياست
ها  اين سياست. اند بندي شده اند، پيشنهاد و جمع نگاري نقشه جامع علمي سالمت كشور تهيه شده آينده

 :عبارتند از

 گذاري، مديريت و قوانين توسعه سياست .1

 ، تسهيل و افزايش سرمايه گذاريص منابع ماليبهبود تخصي .2

 توليد دانشافزايش ظرفيت  .3

 گذاري دانش توليدشده اشتراك توسعه انتشار و به .4

 توسعه منابع انساني .5

 تسهيل كارآفريني .6

 تسهيل و افزايش ظرفيت توليد كاال و خدمات سالمت .7

 ارتقاي هنجارها و فرهنگ عمومي .8

 تسهيل و ايجاد ارتباطات .9
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  راهبردها
 گذاري، مديريت و قوانين سياستسعه تو

پايش توسعه فناوري در كشورهاي منطقه و كشورهاي توسعه يافته فناوري براي مشخص  .1
 هاي توسعه دانش و اكتساب فناوري، كردن زمينه

همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي با توجه به ، كاهش تصدي دولت .2
به عنوان و غير دولتي هاي خصوصي  به بخش دادن اولويتو  خصوصيات مقوله سالمت

 ،خدمات علم، فناوري و نوآوريمحرك اصلي رشد 

به منظور ) ها استقالل دانشگاه(ها و مراكز تحقيقاتي  واگذاري اختيارات قانوني الزم به دانشگاه .3
در (ها،  ها، افزايش كارآمدي، تسهيل و روانسازي فعاليت ايجاد انعطاف الزم در اجراي برنامه

در چارچوب ) ها، جذب هيات علمي و دانشجو اندازي رشته ريزي و راه برنامهمواردي نظير  
 هاي اعتبار بخشي، نظام

 هياتوري منابع انساني مراكز آموزشي و پژوهشي و تمام وقت نمودن اعضاي  افزايش بهره .4
  ،ها علمي و دانشگران از طريق تامين رفاه آن

ها  و پژوهشگاهها  توسط بدنه علمي دانشگاه نظام سالمت كشورهاي مورد نياز  انتقال فناوري .5
 و عنوان واسطه انتقال به

در ) شامل قوانين و مقررات مالي، بازرگاني(زدايي  اصالح قوانين و مقررات و همچنين مقررات .6
 ايده تا فرآيند تبديلجهت تسهيل و حمايت از پژوهش، پژوهشگر و مراكز پژوهشي در طول 

 .هاي دولتي و خصوصي در حوزه سالمت محصول در بخش

  گذاري هبود تخصيص منابع مالي، تسهيل و افزايش سرمايهب
سوم منابع هاي علمي و فناورانه حوزه سالمت به يك  پژوهشاز منابع افزايش سهم  .1

 ، 1هاي كشور پژوهش

                                                                                                                                                    
هاي با رتبه باال در  دالر و در دانشگاه 180000تا  30000بودجه سرانه هر دانشجو در كشورهاي تراز نخست جهاني بين  1

دالر  3500هاي ايران اين بودجه درحدود  است كه در دانشگاه ياين در حال.  دالر است 20000تا  5000سطح آسيا بين 
نكته مهم عالوه بر كاهش اين فاصله، ). 1387هاي علمي كشور،  ، كنت و مكانت دانشگاه، مركز سياست.منتظر غ(باشد  مي

  .  منبع تامين آن است كه بايستي صرف دولت نباشد و از محل قراردادها و يا ساير منابع باشد
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براساس  ...)، مراكز تحقيقاتي و ها دانشگاه(مراكز توليد دانش به  1تخصيص منابع مالي پژوهش .2
 ،ها بندي دانشگاه هاي علم و فناوري، كارآيي و عملكرد و درجه تقسيم كار ملي، خوشه

هاي مردمي و خيريه داخلي و  بسترسازي مناسب جهت توسعه و تسهيل در جذب كمك .3
گويي به نيازها و پاسخگويي و شفافيت نسبت به  ها در پاسخ خارجي، با بازبيني نقش دانشگاه

 جامعه،

گذاري  گذاري، قيمت كرد منابع، بيمه هزينهاز  هاي مديريت مالي سالمت؛ اعم ي نظامساز بهينه .4
 ،ارزيابي فناوري سالمت نظير(هاي نوين  بنيان با روش خدمات و محصوالت دانش

 ،...)فارماكواكونومي و 

 ،براي توسعه پژوهش در كشور غيردولتياستفاده از توان مالي و تجهيزاتي بخش  .5

در هاي حمايتي  ها و ساير صندوق دانشگاه) هاي پژوهشي گرنت( پژوهانهده از آزادسازي استفا .6
هاي دولتي و غيردولتي و  هيات علمي تمامي دانشگاه يبراي همه اعضا ها حوزه اولويت

آموزان و بخش خصوصي و واحدهاي  المللي داخل كشور و تمامي دانشجويان و دانش بين
 ،ه فعال در داخل ايرانشد  رسميت شناخته  تحقيق و توسعه به

ها  ها، بيمارستان شامل دانشگاه(از فضا و امكانات بخش دولتي بخش غيردولتي تسهيل استفاده  .7
 ،و توليد بخش خصوصي پژوهشبراي ) و مراكز پژوهشي

 و هاي پژوهشي از عوامل اجرايي پروژهبيمه جلب حمايت صنعت  .8

 .حمايت مالي از ثبت پتنت .9

 توليد دانشافزايش ظرفيت 

يابي براي گسترش مرزهاي دانش و توسعه  نگري و ژرف تقويت علوم پايه سالمت، ژرف .1
 ،)كاربرد –پايه (اي سالمت  رشته  هاي بين همكاري

 )Centers of Excellence(هاي با تراز باالتر  توسعه مراكز تعالي پژوهش در دانشگاه .2

 ،راز جهانيتمركز بر انتقال دانش از خارج به داخل براي توليد دانش در ت .3

  ،)بستر پژوهش(سالمت كشور و دانش اطالعات مديريت توسعه ظرفيت نظام  .4

                                                                                                                                                    
هاي  است كه در بيشتر دانشگاه اين درحالي. باشد پژوهش از بودجه دانشگاهي در ايران معموال كمتر از ده درصد ميسهم  1

  . درصد است 40هاي باالي جهان اين ميزان بيش از  با رتبه
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تسهيل دسترسي به اطالعات و ساماندهي به نظام آمار و اطالعات علمي و پژوهشي دولتي و  .5
سازي، پردازش و  آوري، ذخيره جمع در سطوحايجاد نظام اطالعات كارآمد : شامل(غيردولتي 

 ،)رساني اطالع

بر پايه ) PhD(هاي دكتري  هاي تحصيالت تكميلي، توسعه دوره بر بخش پژوهشي دوره تمركز .6
 و تحقيق و پسا دكتري

دار علم و فناوري  هاي اولويت هاي اطالعاتي معتبر و روزآمد در حوزه تسهيل دسترسي به بانك .7
 ....)گذاري و اقتصاد سالمت و  سياست  به ويژه مديريت،(سالمت 

 گذاري دانش توليدشده اشتراك  انتشار و به

خصوص در  به(هاي غيردولتي انتقال دانش و فناوري  اندازي شركت راهتسهيل و تشويق  .1
ا هاي مخاطب و ب متناسب با نيازهاي گروهدانش سالمت رجمان تبراي ) دار هاي اولويت حيطه

  ،استفاده از فناوري اطالعات و مهندسي دانش
  :ال و غيرفعالتحول در انتشار دانش از طرق فع .2

با تاكيد بر  حمايت از بخش غيردولتي براي فعاليت در زمينه انتشار دانش در نظام سالمت 
  ، كردن حوزه انتشار  جداسازي بخش تحريريه از انتشار در مجالت علمي و تخصصي

 ،الكترونيكصورت  بهتسهيل و تشويق انتشار مجالت  

هاي  براي درج در نمايهي مهاي عل با همكاري انجمنخصصي تحمايت از نشريات علمي  
  ،المللي بين

پژوهش باتهيه محتواي تصويري و يا صوتي  - تسهيل ترجمان دانش توسط مجالت علمي 
 .ها براي انتقال يافته

 ،)Fraud( علميتقلب رساني و برخورد با موارد   اخالق انتشار، آگاهيو رعايت ترويج  .3

گيري مبتني بر شواهد در  و ترويج تصميم...) عي و اقتصادي، اجتما(توليد دانش كردن   نهادينه .4
متناسب در هر دستورالعمل گذاري، مديريت و ارايه خدمات با توليد  سطوح مختلف سياست

 و سطح

 .ي موجودي دانش ملي در حوزه سالمتبندي، حفظ و نگهدار سازي نظام طبقه يكپارچه .5
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 توسعه منابع انساني

العمر برحسب جنسيت و  هاي برابر آموزشي مادام گسترش عدالت آموزشي و ايجاد فرصت .1
 ،طبقات اقتصادي و اجتماعي

 ،علمي هيات اعضاي رفاهي امكاناتبهبود وضعيت معيشتي و  .2

 و توان از استفاده و نخبگان و درخشان استعدادهاي هدايت و حمايت حفظ، جذب، شناسايي، .3
 ،كشور توسعه در آنان ظرفيت

ضمن توسعه  .از طريق تعامل موثرارايه خدمات تقويت و يكپارچگي نظام آموزش پزشكي با  .4
هاي آموزشي و  آموزش پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه به بازنگري حجمي و محتوايي برنامه

 النه بخش ارايه خدمات بپردازد، اي با مشاركت فعا درسي برپايه نيازهاي سالمت ملي و منطقه

مانه آموزش پزشكي در زمينه توسعه نيروي انساني مورد نياز نظام ارايه خدمات پاسخگويي سا .5
سالمت با تمركز ويژه بر ساختار خدمات تيم سالمت و پزشك خانواده و حفظ انعطاف سامانه 

اي سالمت و  هاي ملي و منطقه آموزش پزشكي براي پاسخگويي نيروي انساني به اولويت
 مواجهه با مشكالت سالمت،برخورداري از دانش روز براي 

از جمله ادغام واحدهاي علوم ( هاي ارتباط علوم پايه و باليني تقويت ارتباط بين علوم در زمينه .6
طب و ) ها خصوص علوم زيستي در كوريكولوم پزشكي با تاكيد بر كاربردهاي باليني آن پايه به

يز پيوند مابين علوم و داروهاي سنتي، علوم سالمت با فناوري اطالعات و ارتباطات و ن
  ،اجتماعي و انساني با مفاهيم و عملكردهاي نظام سالمت

 ، 1)پژوهشي فرهنگي، علمي،( ظرفيتي چند آموزشي محيط ايجاد .7

 روش بر تمركز پروري و  نوين آموزش پزشكي براي تحول در حافظهرويكردهاي استقرار  .8
، و روحيه پژوهش شامل تفكر تحليلي و نقادانه فراشناختي هاي  ظرفيت تقويت فعال، يادگيري

ل و ترجمان يمند و فراتحل نظام يمطالعات مرور يها افتهيهاي انجام و انتشار  مهارت يارتقاو 
 ،دانش در پژوهشگران

  ،هاي داخل و خارج از كشور ها بين دانشگاه توسعه همكاري .9
   
                                                                                                                                                    

، ايجاد رزشيهاي ا به جنبه ،محيط آموزشي عبارت است از فضايي كه عالوه بر انتقال دانش، نگرش و ارزشيابي فراگيرنده 1
 .شود هاي مناسب و تعاملي براي فراگيري و اخالق آموزش توجه مي فرصت
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 ،1وريهاي مح هاي ارزيابي دانشجويان به توانمندي  گسترش حيطه .10

تمركز بر يادگيري در مقابل صرف (تحول نظام آموزش پزشكي با سه رويكرد توانمندسازي  .11
  ،و ارايه خدمات آموزشي با اعتبار جهاني 1404، پوشش نيازهاي ايران )آموزش

ها  استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي و نهادهاي علمي در انجام ارزيابي و اعتبارسنجي دانشگاه .12
  ،و پژوهشي و موسسات آموزشي

 ،سازي بخش آموزش ساز در جهت تجاري هاي كارآفرين و ثروت ايجاد و توسعه رشته .13

 ،ارتقاي بهداشت رواني و جسمي دانشجويان .14

 و ايجاد تنوع در نظام پرداخت تسهيالت به دانشجويان .15

آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز واحدهاي  .16
 ،هاي الزم ها و تخصص نظام سالمت و فراهم ساختن مهارت يدرماني و ساير اجزا مراقبتي و

 تسهيل كارآفريني

نحوي كه كارآفريني  ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي به تطبيق رسالت و عملكرد دانشگاه .1
 هاي اصلي آن در كنار آموزش و پژوهش قرار گيرد، عنوان يكي از ماموريت به

 ،هاي علم و فناوري سالمت پاركو  ها شهركمراكز رشد، وسعه و ت تاسيسحمايت از  .2

از طريق صندوق حمايت  حمايتي براي نوآوران سالمت كشور وتوسعه تسهيالت با بهره كم  .3
 ،وهش و فناوري سالمتاز پژ

 پذير،هاي خطر هاي اقتصادي مشترك براي حمايت از پژوهش گيري بنگاه تسهيل شكل .4

از طريق انتقال مالكيت فكري، دانش فني، استفاده از  2زايشي هاي گيري شركت حمايت از شكل .5
بر (ها  ها و مراكز تحقيقاتي با آن امكانات، تجهيزات، نيروي انساني و از طريق اشتراك دانشگاه

 و )اساس قراردادهاي تعريف شده متضمن سود طرفين

                                                                                                                                                    
 medical knowledge ،patient care ،professionalism ،system-based: باشند هاي محوري شامل موارد ذيل مي توانمندي 1

practice ،practice-based learning and improvement  وinterpersonal and communication skills  
ها يا مراكز پژوهشي يا  هاي جديدي هستند كه از دانشگاه يا اشتقاقي آن دسته از شركت )Spin off(هاي زايشي  شركت 2

هاي زايشي يكي از  هاي دنيا، تعداد شركت در ارزيابي دانشگاه. اند كننده كاال و خدمات جدا شده هاي توليد سازمان
هاي آن علوم پزشكي  به علت اين كه سهم عمده فعاليت(دانشگاه جان هاپكينز . شود ب ميهاي برون داد محسو شاخص

اندازي كرده كه رتبه آن از اين حيث بين  شركت زايشي را راه 5، 2006در سال ) شود است در اين متن از آن ياد مي
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 افزار، كتب بنيان در حوزه آموزش پزشكي از قبيل نرم حمايت از توليد محصوالت دانش .6
 .محتواي درسي الكترونيكي و نظاير آن ملي،/رفرانس بومي

 تسهيل و افزايش ظرفيت توليد كاال و خدمات سالمت

ها  المللي دانشگاه رتبه بين يالمللي دانشگاهي جهت ارتقا هاي بين ها و شاخص وسعه ظرفيتت .1
سازي جذب متقاضيان خارجي و جلوگيري از خروج متقاضيان به خارج از  در راستاي زمينه

  ،كشور
  ،توسعه استانداردهاي ملي ايران بر حسب كميت و كيفيت در حد استانداردهاي جهاني .2
  به شبكه ملي، طريق فناوري اطالعات و ارتباطاتارايه خدمات سالمت از اتصال تمامي مراكز  .3
 و گسترش مراكز ارايه خدمات سالمت با تقويت پدافند غيرعامل،زي بهسا .4

 ،هاي بومي و سنتي حمايت از توليد و صدور محصوالت متكي بر فناوري .5

پذيري كاالها و خدمات كشور در سطح  هاي الزم براي تحقق رقابت نمودن زمينه  فراهم .6
 ،اي مناسب براي رفع موانع توسعه صادراتبازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكاره

 ،رساني و بازاريابي علمي توسعه و ترويج اطالع .7

% 90دار علم و فناوري سالمت با پوشش  هاي اولويت تدوين استانداردهاي ملي در حوزه .8
 ،محصوالت و خدمات

 -هاي دانشگاهي براساس استانداردهاي جهاني و فرهنگ اسالمي ارتقاي كيفيت در بيمارستان .9
  و ايراني

ها با هدف توزيع عادالنه منابع، تجهيزات و نيروي انساني نظام سالمتي  انجام پژوهش .10
  .)روزسازي شبكه بندي و به سطح(

                                                                                                                                                    
توجه الزم . ركت زايشي بوده استش 25داراي  1386دانشگاه صنعتي شريف نيز در سال . ها هيجدهم بوده است دانشگاه

  .هاي ذكر شده در باال باشد ها و يا ساير سازمان تواند از دانشگاه هاي زايشي مي اين كه منشا شركت
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 هنجارها و فرهنگ عمومي

 برداري از علم و فناوري سالمت، التزام تهيه پيوست فرهنگي براي بهره .1

 ،در جامعه) Management by values(ايجاد تفكر مديريت بر مبناي ارزش  .2

و افزايش درك اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و  نوآوريكردن فرهنگ  عمومي .3
 ،هاي جمعي فناوري از طريق رسانه

روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، كار گروهي، كاري، انضباط اجتماعي،  تقويت وجدان .4
 ،درستكاري و قناعت و اهتمام به بهبود كيفيت توليد

 سالمت جامعه،ارتقاي سواد  .5

 و اصالح الگوي مصرف محصوالت و خدمات سالمت .6

هاي فكري آموزش،  سازي زير ساخت ترويج مطالعات علوم انساني مورد نياز براي آماده .7
 .پژوهش و ارايه خدمات سالمت منطبق با فرهنگ بومي و ديني

 تسهيل و ايجاد ارتباطات

هاي مختلف  تمركز بر حوزهپژوهشگران با يكديگر با علمي  موثربرقراري ارتباط  .1
 كنندگان خدمات و مديران، اي مطرح در اين نقشه و با ارايه رشته ميان

هاي استاني،  هاي علوم پزشكي كشور با سه رويكرد استفاده از ظرفيت سازي دانشگاه خوشه .2
  ،تقسيم كار ملي و مالحظات جغرافيايي

 ،)دولتي و غيردولتي(خصصي ها و امكانات مراكز ت سازي جهت استفاده از قابليت شبكه .3

  ،ايجاد كريدور ارتباط نخبگان با دانشمندان ايراني مقيم خارج .4
هاي  اي و يا عضويت در شبكه هاي منطقه ايجاد پيمان: شامل(المللي  تعامل با مراكز و نهادهاي بين .5

، توليد، آموزش: شامل(و ايجاد سازوكار جهت تسهيل تبادالت علمي و فناورانه ) المللي همكاري بين
 و المللي و جذب منابع مالي بين) انتقال و فروش

  .ها جهت تسهيل ارتباطات و همكاري 1شبكهاستفاده از فناوري اطالعات و  .6

                                                                                                                                                    
1 web 



سالمـتنقشـه جـامع علمـي   
 

45 
 

  اقدامات
  گذاري، مديريت و قوانين سياستتوسعه 

علم، فناوري و نوآوري سالمت، براي تكميل چرخه نوآوري ملي گذاري  ايجاد ساختار سياست .1
 هاي نظارتي، ارزشيابي و اعتبارسنجي كردن فرآيند  يكپارچهو منابع تخصيص سالمت، شفافيت 

  ،.)را تعريف و تسهيل نمايد در سالمت جامعهايده تا  فرآيند تمامي اين ساختار بايد (

م، فناوري و نوآوري سالمت در چارچوب نقشه تدوين و اجراي برنامه بلندمدت توسعه عل .2
 ها و علمي كشور، همراه با طرح آمايش علم و فناوري سالمت به منظور تعيين موقعيت خوشه

جغرافياي پارك هاي علم و فناوري، طراحي راهكارهاي اجرايي حمايت و پشتيباني از برنامه و 
 شيوه پايش پيشرفت آن،

و بازبيني  فناوري نظام سالمتعلم و هاي  ساله اولويت ستبيپنج، ده و توسعه  هايتهيه سند .3
 نگاري، ها براساس آينده دار در هر يك از برنامه هاي اولويت حوزه

 ،يهاي سالمت اولويت برنامه تعييناي ملي راهبردي براي نيازسنجي و  انجام مطالعات دوره .4

هاي  ز فعاليتتاسيس صندوق حمايت از پژوهش و فناوري سالمت كشور براي حمايت ا .5
اين صندوق كليه پژوهشگران كشور را به صورت يك . دار هاي اولويت پژوهشي در حوزه

هاي  دهد و براساس برنامه مشخص در هر يك از حوزه شبكه مجازي تحت پوشش قرار مي
ها  دار، فراخوان انجام پژوهش انجام خواهد داد و بر به كارگيري نتايج در اين زمينه اولويت

نحوي كه در تراز  ها را به اين صندوق موظف است تضمين كيفيت پژوهش. كند نظارت مي
هاي كالن ذكر شده در  هاي خود را براساس برنامه باشد و فعاليت  جهاني باشند مدنظر داشته

بخشي از . ها به مراجع ذيصالح ارايه نمايد هاي منظمي از فعاليت تدوين و گزارش 3بند 
برداري از نتايج  ها و بهره شاوره به مجريان براي ارتقاي كيفي پژوهشهاي مركز، ارايه م فعاليت

 خواهد بود،

دار  هاي اولويت در هر يك از حوزهوري دانش و نوآملي هاي  شبكهتوسعه و ايجاد  .6
 ،)سازي در اليه خلق و توسعه دانش و پژوهش شبكه(

يش از موافقت با خريد و هاي سالمتي پ هاي سالمت براي مداخله كردن ارزيابي فناوري الزامي .7
 برداري آن، اي در بهره يا حمايت بيمه
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 اطمينان براي آموزشي واحدهاي بندي رتبه و ارزشيابي اعتباربخشي، ملي نظامدوين و اجراي ت .8
 ها و و ارتقاي كيفيت آن استانداردها رعايت از

 .ها سازمانمراكز فناوري اطالعات سالمت در تمامي براي تعريف ساختار سازماني  .9

  بهبود تخصيص منابع مالي، تسهيل و افزايش سرمايه گذاري
تواند ذيل صندوق  كه مي(دار  هاي اولويت در حوزه هاي سرمايه خطرپذير اندازي صندوق راه .1

  و )حمايت از پژوهش و فناوري سالمت باشد
ها  ايجاد سامانه مديريت علم و فناوري مبتني بر فناوري اطالعات و مديريت در سطح دانشگاه .2

  .پژوهشيو مراكز 

  توليد دانشافزايش ظرفيت 
هاي استاندارد  بسته(دار  هاي اولويت تشخيص و درمان بيماريپيشگيري، هاي  تهيه دستورالعمل .1

بومي در سطوح مختلف ) Evidence based(مبتني بر شواهد ) خدمات و راهنماهاي باليني
  ،ارايه خدمات

كارهاي مناسب جهت كنترل مشكالت  طراحي مطالعات طولي براي شناسايي و ارايه راه .2
 ،هاي غيرواگير هاي اجتماعي، ايجاد جامعه سالم و بيماري سالمت با تاكيد بر آسيب

با تاكيد (ها و عوامل خطر با استفاده از فناوري اطالعات  طراحي نظام جامع مراقبت از بيماري .3
مدت سالمت  از راه دور و پيش بيني درازبر استفاده از نظام اطالعات جغرافيايي، كنترل 

 ،)متعاقب تغييرات آب و هوايي

ها و  براي شناسايي بيماري) غيرهبراي خاورميانه، آسياي ميانه و (اي  هاي منطقه ايجاد آزمايشگاه .4
 ،هاي ملي عوامل خطر و كنترل كيفي آزمايشگاه

درصد مورد نياز  50صورت  دار نظام سالمت به هاي اولويت توسعه مراكز خلق دانش در حوزه .5
 ،برنامه يسال اول اجرا 5در 

لي در المل هاي پژوهشي و واحدهاي آموزشي براساس الزامات بين استانداردسازي آزمايشگاه .6
 ،ارايه خدمات

 اي به پژوهشگران، تشكيل مركز خدمات مشاوره .7
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سامانه  تاسيس ،دار هاي اولويت در حوزه -ويژه خصوصي  به -پژوهشيتسهيل تشكيل مراكز  .8
 ،كارآزمايي بالينيملي   شبكه

ثبت و «: مانند(دار  هاي اولويت در حوزه) با قابليت تسهيم اطالعات(هاي اطالعاتي  ايجاد بانك .9
بانك ژن، «و » تجهيزات پزشكي، فناوري نانو، پزشكي مولكوليتوزيع «، »ها بيماريراقبت م

 و ...)و  »زيستمندان دريايي و دارويي هرباريوم

هاي استاندارد و  هاي ملي به قطب هاي آموزشي، تفويض ماموريت باز تعريف قطب .10
  .ها هاي مستمر خارجي قطب ارزشيابي

  نش توليدشدهگذاري دا اشتراك انتشار و به
بومي سالمت شهرستاني، ) Evidence based(تهيه دستورالعمل مديريت مبتني بر شواهد  .1

  ،هاي جاري نظام سالمت المللي در سطوح مختلف پيشگيري براي برنامه استاني، ملي و بين
 ،دار هاي اولويت مجله تخصصي علمي ـ پژوهشي در حوزه 120ايجاد  .2

كاربردي  ،به تسهيل انتقال دانش مانند تهيه محتوايترغيب مجالت علوم پزشكي كشور  .3
 ،نوشتاري و يا توليد صدا و يا تصوير براي انتقال محتوا

 ،مورد 100هاي معتبر به  نامه شده در نمايه  افزايش تعداد مجالت نمايه  .4

 ها، شركت تخصصي برگزاري همايش 200ايجاد  .5

و ) امتياز بازآموزي(گان خدمات دهند ، ارايه)امتياز ارتقا(هيات علمي  ياعضاترغيب  .6
، مقاالت، پژوهشيهاي  دانشجويان تحصيالت تكميلي كه از طريق وبالگ گزارش طرح

هاي تدريس، تجربيات باليني و درماني و آموزشي و پژوهشي خود را با ديگران و به  روش
 و گذارند زبان فارسي به اشتراك مي

استفاده كاربردي از نتايج پژوهش و ه از جمل( يات علمياعضاي ه ير ضوابط ارتقاييتغ .7
 .)جامعه محور يپژوهش يها تيفعال

 توسعه منابع انساني

هاي سرمايه اجتماعي نظير  لفهونامه تقويت م و نظامنامه جامع تربيتي  طراحي و اجراي نظام .1
وجدان كاري، گويي به نيازهاي سالمت جامعه،  پاسخپذيري،  وليتومسگرايي،  قانون

كاري، قناعت، پرهيز از اسراف، روحيه خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، خالقيت  درست
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هاي  اي مبتني بر تعاليم اسالمي در محيط اخالق حرفهوري بر پايه  كيفيت و بهره يو ارتقا
  آموزشي،

نشجو حدود يك در ايران نسبت استاد به دا(بازنگري نيروي انساني دانشگاه و مراكز تحقيقاتي  .2
 ،)به نوزده است كه بايد به نسبت يك به ده برسد

هاي ارتقاي اعضاي هيات علمي متناسب با  ارزيابي و مالك، هاي جذب بازنگري در شيوه .3
  ،اهداف نظام سالمت

  ،در نظام آموزش باليني 1استقرار تعالي خدمات باليني .4
 در علوم پزشكي، دانشجويان پذيرش هاي شيوه حول درت .5

ها و اختصاص آن  براساس كيفيت مورد انتظار دانشگاهها  ار نظام تعيين علمي ظرفيتاستقر .6
در فواصل ها  و رشتههاي خدمات سالمت، نظام آموزشي، پژوهش و كارآفريني  براي حوزه

 زماني مشخص،

  ،استانداردهاي ملي آموزش پزشكيدوين و اجراي ت .7
 Continuous(اي طول خدمت  ي حرفهها و نظام آموزشي براي تقويت يادگير بازبيني شيوه .8

Professional Development (هاي معمول بازآموزي جاي دوره به،  

 ،آموختگان سالمت  اي در مورد دانش استقرار نظام تعيين صالحيت حرفه .9

در  نكردن آ  هاي پزشكي و لحاظ آموختگان رشته تعيين انتظارات بيماران و جامعه از دانش .10
 ،آموزش پزشكي

درصد  50دار نظام سالمت به ميزان  هاي اولويت ها و مقاطع آموزشي در حوزه رشتهتوسعه  .11
 ،سال اول برنامه 5ساله در  20مورد نياز بازه 

 ،دار اولويتهاي  حوزهدرصد از ظرفيت تحصيالت تكميلي به  70اختصاص  .12

 ،هاي باليني و ادغام آن در برنامه آموزش پزشكي طراحي بسته آموزشي پژوهش .13

  ،دار هاي اولويت مدت پيشرفته و تخصصي در حوزه هاي كوتاه ي دورهبرگزار .14
برداري همگاني و  سالمت براي بهره 2گيري ايجاد شبكه جامع الكترونيك آموزش و تصميم .15

  ،كننده خدمت هاي ارايه گروه

 و )مانند رازي(هاي ملي  اي در جشنواره رشته ميان هاي نوآوريتعيين جوايز ملي براي  .16

                                                                                                                                                    
1 Clinical Excellence 
2 Decision aid 
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هاي  در حوزه به ازاي هر ارتقاي رتبهپژوهشگران  تماميهاي مطالعاتي براي  ايجاد فرصت .17
 .دار اولويت

  تسهيل كارآفريني
  ها، اعالم ساالنه فهرست اقالم وارداتي حوزه سالمت به مراكز كارآفريني، رشد و پارك .1
برداري  بهره ، )طب توريسم(با هدف مركزيت گردشگري درماني  1ايجاد شهر دانش سالمت .2

 هاي مرتبط در يك محيط، و هم افزايي فعاليت هاي رقابتي اقتصادي از مزيت

دار نظام  هاي اولويت در حوزهو متوسط ايجاد صندوق حمايت از كسب و كارهاي كوچك  .3
  ،سالمت

 ،دار نظام سالمت هاي اولويت مركز رشد در حوزه 60ايجاد  .4

حداقل دو پارك علم و فناوري به ازاي (دار  هاي اولويت پارك علم و فناوري در حوزه 40ايجاد .5
 ،)ها هر يك از حوزه

 ،دار هاي اولويت گذاران در حوزه با حضور صنعت، دانشگاه و سياست 2انديشگاه 50ايجاد  .6

 ،دار هاي اولويت مركز توسعه خدمات فناوري در حوزه 40ايجاد  .7

 و 3تنت خوانيشركت پ 50ايجاد  .8

 .دار هاي اولويت در حوزه زايشيشركت نوپاي خصوصي و  1000 تاسيسارايه تسهيالت براي  .9

   

                                                                                                                                                    
گفتمان اصلي آن  كارگيري دانش سالمت شكوفا شده و شهر دانش سالمت، شهري است كه اقتصاد آن بر پايه توليد و به 1

شهر حول محور سالمت تمركز يافته و از لحاظ رعايت اصول ايمني زيستي و سالمت و همچنين دسترسي به دانشمندان و 
 .انديشمندان اين حوزه وضعيت مطلوبي دارد

استي هاي فناوري و استراتژي سي خصوص در حوزه هاي قوي و حل مساله به اي كه براي انجام پژوهش گروه يا موسسه 2
اي از مشاوران  رشته پژوهي مستقل، گروه بين اين موسسات با اسامي ديگر همچون موسسات سياست. است تاسيس شده

 .شوند متخصص نيز ناميده مي
ها و تحليل اطالعات مندرج  هاي دسترسي به آن ها و روش هايي كه در خصوص اطالعات موجود در اوراق پتنت شركت 3

 .نمايند اي و مستندات اطالعاتي ارايه مي ان خدمات مشاورهدر اين اسناد به پژوهشگر
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 تسهيل و افزايش ظرفيت توليد كاال و خدمات سالمت

اندازي دانشگاه مجازي سالمت و ارايه خدمات به زبان هاي فارسي، انگليسي، عربي و  راه .1
  روسي،

  هاي كشور، مايشگاهطراحي نظام سطح بندي و ارجاع آز .2
و سود حاصل از  ي با بار باالها و بيماري عمده هاي سالمتي و ريالي عوامل خطر برآورد هزينه .3

 ،ها مداخله برروي آن

نگر،  انجام پژوهش در خصوص تحول شبكه سالمت كشور با رويكردهاي سالمت .4
مبتني بر نظام هاي بين بخشي و   هاي اجتماعي سالمت، عدالت، تقويت همكاري كننده تعيين

 علم، فناوري و نوآوري،

و عوارض ناخواسته  (Medical errors)طراحي ساختار كشف و تبيين فرآيند خطاهاي پزشكي  .5
 و (Advers Drug Reactions)دارويي 

  .المللي در حوزه آموزش و پژوهش اعتبار بين پزشكي كشور با  دانشگاه علوم20توسعه  .6

  هنجارها و فرهنگ عمومي
مانند (انداردهاي محل سكونت و محيط زندگي براساس جامعه ايمن و سالم تدوين است .1

هاي مسن و ناتوان و  وههاي عبور متناسب با گر صدا، تصحيح محل ،نورهوا، استانداردهاي 
 ،)مصرف موادء وجود محل مخفي براي سو عدم

هاي  يبراي تمامي بيمارو مصرف منطقي دارو ) Self-care(تعيين الگوهاي خودمراقبتي  .2
  و دار اولويت

  .توانمندسازي مردم در شناسايي معضالت سالمتي و مداخله در سطح محلي .3
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  الزامات
ها و نهادهاي خارج  مواردي كه براي تحقق اهداف اين نقشه مي بايست توسط دولت و ساير سازمان

 :باشد سالمت انجام پذيرد به قرار ذيل مينظام از 

و پذيرش  پژوهشيگذاري، مديريت، توسعه ساختارهاي  ها در سياست استقالل دانشگاه .1
 ،دانشجويان

و تسهيل ) دارو و تجهيزات پزشكيشامل قوانين مربوط به (روزرساني قانون تجارت  به .2
 ،المللي تبادالت مرزي مطابق با قوانين بين

 ،)شكني قيمتضد ( 1ضد دامپينگروزرساني قانون  به .3

 ،2انين استخدامي كشور با توجه به دانشگراناصالح قو .4

 ،)الزام به رعايت معاهدات مختلف آن(برداري  مالكيت معنوي و حق نسخهروزرساني قانون  به .5

دار علم  هاي اولويت المللي در حوزه عضويت جمهوري اسالمي ايران در مجامع و نهادهاي بين .6
 ،و فناوري

خارج از كشور  موسساتو  پژوهشگرانروابط با هاي همكاري براي ايجاد  نامه تدوين تفاهم .7
توسط وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، 

 ،تحقيقات و فناوري

هاي ساالنه علم، فناوري و نوآوري در وزارت بهداشت  ها و برنامه تدوين اولويتالزام قانون  .8
 ،آندرمان و آموزش پزشكي و الزام انتشار عمومي 

 ،صورت ساالنه آمار، اطالعات و عملكرد نهادهاي دولتي به ارايهقانون  .9

 ،مراكز تحقيقاتي دولتي و خصوصي باقانون همكاري اطالعاتي، آماري نهادهاي دولتي  .10

                                                                                                                                                    
دهد در مقابل كاالي با كيفيت باال و قيمت  ، قانوني است كه به كشور مقصد اجازه مي)Dumping(قانون ضد دامپينگ  1

قابله نموده و از شود م شده ارزان ارايه مي ريزي طور برنامه منظور حذف صنعت بومي آن كشور به پايين ساير كشورها كه به
 .صنايع داخلي محافظت نمايد

دهنده   با اطالعات و دانش سروكار دارند و توسعه باشند كه دسته از كاركنان مي آن Knowledge Workersدانشگران يا  2
در كشور قوانين استخدام مربوط به كارگران، اعضاي هيات علمي و كاركنان عمومي دولت . باشند دانش در محل كار مي

 .است وجود دارد اما در خصوص اين دسته از كاركنان، قوانين مشخصي تدوين نشده
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براساس اصول ) شامل دارو، تجهيزات و ارايه خدمات(ارزيابي كليه مداخالت سالمتي قانون  .11
 ،)HTA(هاي سالمتي  ارزيابي فناوري

 ،دار هاي اولويت حوزه بهدرصد منابع مالي پژوهشي كشور  70تخصيص  .12

هاي ساالنه  در بودجهپزشكي و سالمت  ايجاد رديف بودجه مستقل كيفيت بخشي آموزش .13
  ،)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي( دستگاه مجري

جهت حمايت از  در) زدايي مقررات( ها و قوانين و مقررات نامه سازي آيين روانسازي و ساده .14
  م مشاركت بخش غير دولتي در آموزش،افزايش سه

نيروهاي مديريتي، نظارتي، مشورتي ( 44تربيت و توانمندسازي نيروي انساني در اجراي اصل  .15
  ،)و اجرايي مراكز خصوصي شده

جهت  ....عوارض و ،هاي مالياتي اعطاي تسهيالت و اعتبارات كم بهره بانكي، اعمال معافيت .16
 دار سالمت، هاي اولويت لتي در آموزش، تحقيق و توسعه حوزهبخش غيردو

 ،دار هاي اولويت گمركي براي ورود تجهيزات و لوازمات آزمايشگاهي حوزهارايه  .17

در حوزه دار علم و فناوري  هاي اولويت هاي ملي در حوزه توسعه، تقويت و تجهيز آزمايشگاه .18
 ،سالمت

توسعه فناوري اطالعات و افزايش سرانه دسترسي به ايجاد بسترهاي مناسب براي استقرار و  .19
 ،اينترنت

  ،1404دار تا سال  هاي اولويت اختصاص يك سوم بودجه پژوهشي به بخش غيردولتي در حوزه .20

 ،دار در هر سال هاي اولويت هاي مرتبط در حوزه وام خطرپذير به طرح 1500اعطاي  .21

 ،)يرفتن ضمانت پژوهشگر مقيم ايرانمانند پذ(دريافت وام براي نوآوران   تسهيل فرآيند .22

 ،تخصيص يك سوم اعتبارات آموزش عالي كشور به آموزش عالي علوم سالمت .23

در حوزه سالمت از سوي ساير  هاي توليد كردن فناوري ارايه تسهيالت براي روزآمد .24
 ها و نهادها، وزارتخانه

و ) د تا مصرفاز تولي(تدوين استانداردها و اعمال آن در خصوص سالمت مواد غذايي  .25
 ،ر سطح مليمات سالمت ددخ

توزيع هدفمند مسووليت آموزش سالمت به جامعه در بين نهادهاي ذيربط و همكاري  .26
 ،هاي مختلف ارگان
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در تمام ) IT(هاي آكادميك و غيرآكادميك دانش عمومي فناوري اطالعات  گسترش آموزش .27
 ،مقاطع تحصيلي

 ،عمومي زبان انگليسي در تمام مقاطع تحصيلي مهارتتقويت  .28

  ،پژوهش در جامعه يها افتهياستفاده از  يداريبه انتشار و پا يگذار توسعه فرهنگ و ارزش .29
  ،المللي هاي علمي مشترك با كشورها و مجامع علمي معتبر بين دفتر همكاري 50تشكيل . .30
 و اي موضوع محور رشته هاي ميان تشكيل انجمن .31

 .داخل به خارج از كشوردانشمندان ايراني مقيم  آمد و رفتتسهيل  .32



   روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

54 
 

  هانهاد 
 .نمايد جديدي را پيشنهاد مينهادهاي شود كه  در اين قسمت آن دسته از الزامات نهادي آورده مي

باشند كه هم اكنون در كشور وجود داشته و يا در  بديهي است كه اين نهادها عالوه بر واحدهايي مي
البته مواردي نيز هم اكنون وجود دارند كه در اين فهرست . اند بيني شده يشنقشه جامع كالن كشور پ

  .بايد يا پوشش بيشتري بيابند و يا تقويت شوند و آمده

 گذاري، مديريت و قوانين سياستتوسعه 

  شوراي ملي علم، فناوري و نوآوري سالمت 
هـا   شيوه اكتساب آن مركز تحقيقات سياست نوآوري سالمت با وظيفه تعيين دانش مورد نياز و 

  )طريقه به دست آوردن دانش(
 نهاد پايش و نظارت علم، فناوري و نوآوري در نظام سالمت 

  هاي آموزشي هاي دوره ها و ظرفيت براي تعيين رشته 1ريزي تامين نيروي انساني دفتر برنامه 

 ، تسهيل و افزايش سرمايه گذاريبهبود تخصيص منابع مالي

  المتصندوق پژوهش و فناوري س 
  دفتر حفاظت از مالكيت معنوي در سالمت 
  دهنده كيفيت در حوزه سالمت هاي اعتباردهنده و گواهي سازمان 
  دهنده  هاي ملي تحقيقات و گواهي آزمايشگاه 
  هاي استاني تامين منابع مالي نوآوري سالمت صندوق 
  هاي علوم پزشكي كشور هاي تامين مالي نوآوري دانشگاه صندوق 
 هاي دارو و تجهيزات پزشكي كشور و نوسازي صنايع در حوزهصندوق بازسازي  

 براي ايمني و تنوع زيستي مسوولنهاد  

  اي و پژوهشي در خصوص اخالق حرفه مسوولنهاد  
   

                                                                                                                                                    
1 workforce planning office 
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 پژوهش توليدافزايش ظرفيت 

  دار هاي اولويت مراكز تحقيقاتي ملي در حوزه 
  مراكز تحقيقاتي خصوصي 
  هاي دولتي مراكز تحقيق و توسعه سازمان 
  واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي 
  مراكز انتقال فناوري 
  المللي تحقيقات براي سالمت هاي بين مراكز همكاري 
  صنعت -هاي دانشگاه دفاتر همكاري 
  )اتاق فكر(ها  انديشگاه 
  دار هاي اولويت هاي تحقيقاتي مشترك با كشورهاي منطقه در حوزه شبكه 
  ها پژوهشگاه 
  كريدورهاي ارتباطي نخبگان و دانشمندان ايراني مقيم خارج با دانشمندان داخل 

 توسعه منابع انساني

  مراكز آموزش كاربردي 
  هاي آموزش مداوم مبتني بر اينترنت مراكز و پايگاه 
  نهادهاي تامين دانشگر در واحدهاي علم و فناوري و مراكز پژوهشي 
  هاي خصوصي دانشگاه 
  ي خارجي در كشورها هاي دانشگاه شعبه 
  دار هاي اولويت هاي جديد در حوزه دانشكده 

 گذاري دانش توليدشده اشتراك انتشار و به

  رساني تخصصي مراكز اطالع 
  نشريات ترويجي 
  )دفاتر انتقال دانش(ها  سازي در دانشگاه دفاتر كاربردي نمودن و تجاري 
  ها و سمينارهاي دايمي كشور ها، همايش هاي كنگره دبيرخانه 
  خواني هاي تخصصي پتنت ركتش 
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  هاي سالمت مركز ملي داده 

 تسهيل كارآفريني

  مراكز رشد صنعتي و خدماتي 
  مراكز رشد خصوصي 
  هاي بازاريابي شركت 
  هاي مشاور مديريت، مشاوره كارآفريني شركت 
  اشتقاقي -هاي دانش بنيان و زايشي مراكز حمايت از شركت 
  مراكز توسعه خدمات فناوري 
  1بازار سالمت فن 
  هاي سالمت هاي ارزيابي فناوري شركت 
  شهر دانش سالمتي 

 تسهيل و افزايش ظرفيت توليد كاال و خدمات سالمت

  هاي تراز جهاني با برندهاي ايراني شركت 
  هاي واحدهاي ارايه خدمات   خوشه 
  افزارهاي تخصصي سالمت و نظام سالمت خوشه توليدكنندگان نرم  
  پزشكي كشور المللي علوم هاي بين خوشه دانشگاه 

 ارتباطاتايجاد  تسهيل و

  ارتباط با جامعه -ها روابط عمومي دانشگاه 
  هاي كشور هاي شهر سالم در شهرداري سازمان 
  نهاد فرهنگ عمومي نوآوري و سالمت 

                                                                                                                                                    
ها براي ارايه به  يك فضاي حقيقي ويا مجازي بوده كه در آن انواع و اقسام دانش و فناوري) Techno-market(بازار  فن 1

 .باشد ها مي نمايشگاه دايمي از نوآوريدر حقيقت مانند يك . گردند جامعه عرضه مي
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   پايشو  زيسا پياده
 هاي برنامه ترين راهبردي از يكي نيز سالمت حوزه علمي جامع نقشه كشور، علمي جامع نقشه تبع به

 جمهوري راهبري نقش ايفاي براي بلندمدت افقي نشانگر كه است فناوري و علم حوزه در اي توسعه
 جامع نقشه از برخورداري چند هر. است المللي بين و اي منطقه عرصه در و رابطه اين در ايران اسالمي
 ليكن باشد، ايران اسالمي جمهوري 1404 انداز چشم به يابي دست براي الزامي بايست مي كشور علمي

 هايي  شاخص شناسايي و تدوين و سالمت حوزه در نقشه سازي پياده براي عملياتي هاي برنامه طراحي
 نقشه، اجزاي سازي پياده متصدي و متولي هاي حوزه عملكرد ارزيابي و نقشه پيشرفت پايش منظور  به

  .شود مي پرداخته آن به قسمت اين در كه است حياتي بس امري
 در فناوري و علم 1404 افق از برخوردار سو يك از بايد كشور علمي جامع نقشه ديگر، بيان به

 در نفعان ذي كليه مشاركت با عملياتي سازوكار دهنده ارايه ديگر سوي از و ايران اسالمي جمهوري
  .يكديگرند ملزوم و الزم دو اين و باشد آن سازي پياده فرايند

 راهبردي برنامه اين تدوين محصول و فرايند توان  مي صراحت به ،حاضر سند پيشين هاي بخش مرور با
 و علم آرماني جايگاه به توان مي چگونه كه بود خواهد اين اصلي چالش وجود، اين با. نگريست را

 براي نقشه، در شده بيني  پيش يا موجود ملي ساختار و يافت دست 1404 افق در سالمت فناوري
  . باشند تعامل در يكديگر با و كرده عمل چگونه نقشه، اين در فناوري و علم كالن اهداف حصول

هاي تاكتيكي و عملياتي به عنوان اجزاي قابل اجرا در نقشه جامع علمي كشور در حوزه  تدوين برنامه
اين . سازي نقشه است سالمت و برآورد منابع مالي الزم براي اجرايي شدن آن برنامه از اركان پياده

بود كه مفاد  خواهنداسناد بخشي، فرابخشي و استاني در نظام سالمت حقيقت اجزاي در ها  برنامه
  .ربط اجرايي خواهد شد هاي رسمي در نهادهاي ذي آن به صورت الزامات قانوني و دستورالعمل

نقشه در راستاي جمهوري اسالمي  توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعيمهم آن است كه برنامه پنجم 
  .شوددر متن برنامه پنجم توسعه متبلور  ،و اصوال مفاد نقشه علمي كشور باشد جامع علمي

از (هاي سازماني ذيربط  هاي تاكتيكي نقشه جامع علمي كشور در حوزه سالمت در سطح حوزه برنامه
ترين سند توسعه علم و  به عنوان مهم) هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جمله معاونت
، »آموزشي«هاي  اين اسناد شامل برنامه. هاي راهبردي آن حوزه الزم االجراست اليتفناوري در فع

سند توسعه «ه عنوان بكه به ترتيب  هستند »بخشي قانوني و بين«و » منابع مالي و انساني«، »پژوهشي«
هاي آموزش،  پژوهش، منابع انساني و مالي و امور مجلس بخش  در زيربخش »علم و فناوري
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هاي ذيربط در  معاونت راهبرديريزي  و الزم است در برنامه بودهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  .دناجرا شو ،د توجه و هماهنگي جدي قرار گرفتهوزارت متبوع مور

هاي علمي دانشگاه  نقشهتدوين  ،هاي علوم پزشكي كشور ها و دانشكده در اين ميان، نقش دانشگاه
  .شه جامع علمي كشور در حوزه سالمت استدر راستاي نق علوم پزشكي

هاي مرتبط با علم و فناوري سالمت  هاي توسعه علم و فناوري مربوط به سالمت در ساير حوزه فعاليت
همچون وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت تعاون، وزارت دفاع، وزارت آموزش 

سالمت در كشور، وزارت بهداشت، درمان و ، با قبول اين امر كه متولي بخش غيرهو پرورش و 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در قالب ساختارهاي وليت ؤمسآموزش پزشكي است، با 

  .نهادي اجرا خواهد شدالزام پيشنهاد شده در 
بخشي و تنظيم قوانين و مقررات در مجلس  بخشي و بين امور حقوقي و مسايل مربوط به الزامات برون

گذاري وزارت بهداشت،  شوراي سياستشوراي اسالمي و ساير نهادهاي قانونگذار، بنا به تشخيص 
معاون امور مجلس وزارت بهداشت، بر عهده درمان و آموزش پزشكي و نظر وزير محترم بهداشت 

 .خواهد بوددرمان و آموزش پزشكي 

 ،سازي اجزاي نقشه جامع علمي كشور در حوزه سالمت زمان با پياده هم ،پيشرفتباني  پايش  و ديده
زير نظر شوراي سازي نقشه جامع علمي كشور در حوزه سالمت   دبيرخانه ستاد پيگيري پيادهبر عهده 
  . خواهد بود در معاونت هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيگذاري و  سياست
 3(به صورت ادواري نيز  سالمت حوزه در كشور علمي جامع نقشه روزرساني هب و عملكرد ارزيابي

) هاي عملياتي نقشه  هاي خرد در برنامه  ساله در سطح شاخص 1- 2هاي كلي و   ساله در سطح شاخص
مديريت عالي نظام علم و فناوري گذاري وزارت بهداشت انجام شود و  توسط شوراي سياستتواند  مي

. ل و مشكالت اساسي و بنيادين در توسعه علم و فناوري حوزه سالمت آگاه سازدرا از وجود مساي
  :شود ارزيابي عملكرد نقشه جامع علمي كشور در حوزه سالمت شامل سه فعاليت اصلي زير مي

  ؛بررسي مباني، اصول و اهداف راهبردي نقشه جامع علمي كشور در حوزه سالمت .1
سازي نقشه جامع علمي كشور در  اقعي در پيشرفت پيادهمقايسه نتايج مورد انتظار با نتايج و .2

  و حوزه سالمت
شده در نقشه  هاي تدوين انجام اقدامات اصالحي به منظور اطمينان از انطباق عملكرد با برنامه .3

 .جامع علمي كشور در حوزه سالمت
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  هاي پايش و ارزشيابي شاخص
نقشه جامع علمي در حوزه سالمت، ارتقاي جايگاه علم، فناوري و نوآوري در   هدف اوليه از تدوين
بديهي . اما هدف نهايي اين نقشه را بايد در وضعيت سالمت جامعه جستجو نمود ؛نظام سالمت است

توان موفق دانست كه بتواند باعث ارتقاي   است كه نقشه جامع علمي در حوزه سالمت را زماني مي
بنابراين جهت ارزيابي عملكرد نقشه  .بشودنيز بهبود عملكرد نظام سالمت در كشور سالمت جامعه و 
زير از  فهرستبراين اساس . ها بررسي نمود هاي كليدي را در تمامي اين حوزه نيز بايد شاخص

هاي مطرح  هاي موجود در كشور و نيز بررسي شاخص با بررسي شاخص ،هاي نظام سالمت شاخص
   :گردد پيشنهاد ميدر ساير نقاط دنيا 

  المتسظام نملكرد عاخص ش
هاي اجتماعي از جمله نظام  معيارهاي اصلي ارزيابي عملكرد تمامي نظام ،كارايي و عدالت اجتماعي

كارگيري كمترين مقدار از  يابي به باالترين سطح از اهداف با به كارايي به معناي دست .سالمت هستند
يابي به باالترين برابري ممكن در سالمتي براي آحاد  ي دستعدالت در سالمت به معنا. منابع است

ز ا يبيركتتوانند  مي زيه خود نك است اخص زيرشگروه  5ز ا يبيشاخص ترك نيا. جامعه است
  :ختلف باشندم يشانگرهان

  امعهجالمت س تيضعو )الف
   توزيع سالمت در جامعه )ب
 پاسخگويي نظام سالمت )ج

  المتسظام ن يياسخگوپ عيوزت )د
  ي خانوارهاالمشاركت مودن بادالنه ع )ه
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  شاخص هاي علم و فناوري در نظام سالمت
هايي نيز در جهت  بايد شاخص ،هاي فوق كه عملكرد آن را مي سنجند نظام سالمت عالوه بر شاخص

به اين منظور ليست زير . باشد سنجش وضعيت و روند علم، فناوري و نوآوري در حوزه سالمت داشته
ها  شود تا ساز و كار سنجش آن گردند و توصيه مي هاي علم، فناوري و نوآوري پيشنهاد مي خصاز شا

المللي علم و فناوري  يابي به موفقيت در عرصه رقابت بين نوآوري كليد دست. در اين نظام نهادينه شود
فاكتورهاي مختلفي و موفقيت در ارايه خدمات سالمتي است و تحقق نوآوري در نتيجه اثرات متقابل 

ها به  است كه شاخص  شوند؛ بنابراين سعي شده بيان مي» نظام ملي نوآوري«دهد كه در قالب  رخ مي
  .هاي مختلف اين نظام بپردازند بررسي اليه

  گذاري كالن سياست )الف

  بار روزكردن نقشه علمي هر سه سال يك بازبيني و به .1
  نقشه علميهاي چاپ شده ارزيابي عملكرد  تعداد گزارش .2
  مختلف زماني هاي بيني شده در برنامه نقشه در بازه هاي پيش شدن سياست  نسبت عملياتي .3
  ساله مربوطه كشور 5شدن الزامات نقشه علمي كشور در برنامه   مشخص .4
 دار هاي اولويت داشتن برنامه مشخص جهت توسعه حوزه .5

 ويتصويب و نسبت عملياتي شدن قوانين مرتبط با حقوق مالكيت معن .6

  ، تسهيل و افزايش سرمايه گذاريبهبود تخصيص منابع مالي )ب
 )GDP( داخلي ناخالص توليد از پزشكي توسعه و تحقيق هاي هزينه درصد .1

 پزشكي توسعه و تحقيق هاي هزينه كل از دولتي پزشكي توسعه و تحقيق هاي هزينه درصد .2

 پزشكي توسعه و تحقيق هاي هزينه كل از غيردولتي پزشكي توسعه و تحقيق هاي هزينه درصد .3

 تجهيزات دارو، براي يافته تخصيص هاي يارانه به سالمت نظام در توسعه و تحقيق هزينه نسبت .4
 پزشكي هاي وردهآفر و

 توسعه و تحقيق حوزه در فعال غيرتجاري هاي سازمان به يافته تخصيص اعتبارات مقدار نسبت .5
 اعتبارات اين توزيع چگونگي و ها سازمان اين تعداد به پزشكي
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 غيرتجاري هاي سازمان در توسعه و تحقيق هاي پروژه به يافته تخصيص اعتبارات مقدار نسبت .6
 و ها سازمان اين در پژوهشي هاي پروژه تعداد به پزشكي توسعه و تحقيق حوزه در فعال

 اعتبارات اين توزيع چگونگي

 تعداد به سالمت حوزه در فناوري بر مبتني هاي شركت به يافته تخصيص اعتبارات مقدار نسبت .7
 اعتبارات اين توزيع چگونگي و ها شركت

 تعداد به سال در خارجي پتنت ثبت به كمك جهت يافته تخصيص اعتبارات مقدار نسبت .8
 سال آن در ها پتنت

 هزينه بازار در كشور در شده توليد فناوري وري بهره افزايش براي دولت كه اي يارانه ميزان .9
 كند مي

  المللي بين اعتبار داراي خدمات سالمتيو محصوالت تعداد .10

 تحقيق هاي هزينه به سالمت نظام فناوري و علم هاي فعاليت در خارجي گذاري سرمايه نسبت .11
 كشور سالمت نظام توسعه و

  درماني و بهداشتيكاركنان  ساير و پزشكان در اي حرفه اخالق رعايت ميزان .12

  باليني مداخالت در خصوص به پزشكي هاي ژوهش  پ در اخالقي اصول به پايبندي ميزان .13

  )انجام تحقيقات و نوآوري(دانش ليد تو )ج
 غيردولتي و دولتي تفكيك به پزشكي پژوهشي مراكز تعداد .1

 دار اولويت هاي حوزه درويژه   به كشور پزشكي علوم پژوهشي هاي شبكه تعداد .2

) Center of Excellence(هاي عالي پژوهشي و آموزشي نمونه  كانون[ علمي هاي قطب تعداد .3
 ]سالمت نظام

 المللي بين همكاري حاصل ديگر كشورهاي با سالمت نظام مشترك مقاالت درصد و تعداد .4

  پزشكي زمينه در شده  مشاركت المللي بين هاي پژوهش تعداد .5

 سالمت نظام پژوهشي مراكز با صنعت پژوهشي و مشاوره قراردادهاي تعداد .6

 اختصاص داده شده پژوهشي اعتبار ازاي به پزشكي زمينه در شده منتشر مقاالت تعداد .7

  المللي بين و ملي پژوهشي و علمي هاي جشنواره از پژوهشي افتخارات و ها رتبه تعداد .8
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  توسعه نيروي انساني )د
 تفكيك به و جنسيت تفكيك به جمعيت نفر ميليون يك در پزشكي علوم پژوهشگران تعداد .1

 غيردولتي و دولتي

 يردولتيغ وي دولت ت،يجنس مقطع، كيتفك به وابستهي ها  رشته وي پزشك انيدانشجو تعداد .2

 نفر ميليون يك در وابستهي ها رشته وي پزشكي تخصصي دكتر هاي دوره التحصيالن  فارغ تعداد .3
 يدولت ريغ وي دولت ت،يجنس رشته، كيتفك به جمعيت

 دار تياولوي ها  رشته در آموختگان  دانش نسبت و تعداد .4

 يآموزشي ها تخت و ها مارستانيب تعداد .5

 رشته كيتفك بهي آموزش تخت بهي پزشك انيدانشجو تعداد نسبت .6

 تيجمعي ازا به تحصيالت ميزان تفكيك به كشور پزشكي فعال كار نيروي تعداد .7

 وي دولت كيتفك به كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه علمي هيات اعضاي تركيب و تعداد .8
 يردولتيغ

 يعلم اتيهي اعضا كل به ها آن نسبت و وقت تمامي علم اتيهي اعضا تعداد .9

 يردولتيغ وي دولت و دانشگاه كيتفك بهي علم اتيه به دانشجو تعداد نسبت .10

 هاي شهرك ها، پارك در مستقر هاي شركت در شاغل كرده تحصيل انساني نيروي تعداد .11
 پزشكي علوم فناوري واحدهاي رشد مراكز و فناوري و تحقيقاتي

 علمي نقشه هاي اولويت براساس مصوب جديد هاي رشته تعداد .12

 رشته كيتفك به افتهي صيتخصي ها هيبورس تعداد .13

 مشترك هاي دوره برگزاري جهت خدمات ارايه واحدهاي به يافته تخصيص بودجه مقدار .14
 مختلف سطوح در دانشگاهيان با آموزشي

 كل از و) GDP( داخلي ناخالص توليد ازسالمت  آموزش جهت شده صرف هاي هزينه درصد .15
 كشور آموزش بودجه

 پودماني هاي دوره و اينترنتي دور راه از پزشكي آموزش هاي دوره تعداد .16

 هاي دوره برگزاري در جهان معتبر هاي دانشگاه با همكاري و مجازي هاي دانشگاه تعداد .17
  مشترك

) Center Of Excellence( نمونهي آموزش و پژوهشي عالي هاي كانون[ علمي هاي قطب تعداد .18
 ]سالمت نظام
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 منطقه وي اسالمي كشورها ا،يدني ها دانشگاه نيب درايران ي پزشك علومي ها دانشگاه رتبه .19

 ها آن عيتوز نحوه و كشوري پزشك علومي ها دانشگاه در) EDC( آموزش توسعه مراكز تعداد .20
 كشور در

 )EDC( آموزش توسعه مراكز عملكردي ها شاخص .21

 به كل توليدات علمي رانيا دري پزشك آموزش با مرتبطي علم داتيتولتعداد و نسبت  .22

  موزشيآشاخص سرانه فضاي  .23
  ها هاي مورد ارزيابي و اعتبار سنجي به كل دانشگاه تعداد دانشگاه .24
 در فعاليتهاي فرهنگي در بخش آموزشو كاركنان آموزش نرخ مشاركت يادگيرندگان  .25

 گذاري دانش توليدشده اشتراك توسعه انتشار و به )ه

 هزينه كل از كشور از خارج از سالمت نظام فناوري انتقال و خريد به مربوط هاي هزينه درصد .1
 واردات به مربوط

سالمت و راهنماي مورد استفاده فناوري هاي ، ارزيابي )Guideline(ها  تعداد دستورالعمل .2
  است بومي تهيه شدهگذاران كه براساس شواهد  سياست

 سالمت نظام اعتبارات كل از ICT جهت شده صرف هزينه ميزان .3

 علمي رساني اطالع اينترنتي هاي شبكه و اطالعاتي هاي پايگاه تعداد .4

 و سرپايي تفكيك به بيماران پزشكي سوابق اي رايانه ثبت داراي هاي بيمارستان درصد و تعداد .5
 بستري

 شهري تفكيك به پزشكي سوابق اي رايانه ثبت داراي درماني و بهداشتي مراكز درصد و تعداد .6
 روستايي و

 سالمت نظام علمي هاي انجمن تعداد .7

 تفكيك به خارجي و داخلي معتبر هاي پايگاه در شده نمايه پزشكي مقاالت تعداد .8

 نمايه مقاالت كل از خارجي و داخلي معتبر هاي پايگاه در شده  نمايه پزشكي مقاالت درصد .9
 خارجي و داخلي معتبر هاي پايگاه در شده

  المللي بين معتبر مجالت در شده منتشر پزشكي مقاالت كل 1تاثير ضريب .10

                                                                                                                                                    
 تعداد كل ارجاعات به مقاالت پزشكي تقسيم بر تعداد كل مقاالت پزشكي 1
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 جمعيت نفر ميليون يك ازاي به پزشكي زمينه در منتشرشده مقاالت تعداد .11

 تحقيقاتي مراكز ها، دانشگاه توسط انتشاريافته و شده تاليف پزشكي تخصصي علمي كتب تعداد .12
 علمي معتبر ناشران و

 پزشكي علوم ترويجي -علمي و پژوهشي -علمي مجالت تعداد .13

 .شوند نمايه ،يالملل  نيبي ها نامه هينما در اند توانسته كهي داخل مجالت تعداد .14

   كارآفرينيتسهيل ) و
  رشد مراكز و سالمت نظام فناوري و پژوهشي هاي شهرك و ها پارك تعداد .1

 و پژوهشي هاي شهرك و ها پارك فناوري، واحدهاي رشد مراكز در مستقر هاي شركت تعداد .2
  سالمت نظام فناوري

  سالمتتوليد كاالها و خدمات تسهيل و افزايش ظرفيت  )ز
 تحصيالت ميزان تفكيك به كشور پزشكي فعال كار نيروي تعداد .1

 به نسبت پيشرفته فناوري بر  مبتني پزشكي محصوالت و خدمات صادرات از حاصل درآمد كل .2
   پزشكي محصوالت و خدمات صادرات از حاصل درآمد كل

 به نسبت پيشرفته فناوري بر مبتني پزشكي محصوالت و خدمات صادرات از حاصل درآمد كل .3
 پيشرفته فناوري بر مبتني محصوالت و خدمات صادرات از حاصل درآمد كل

 و ها بيمارستان توسط خارجي بيماران به درماني و تشخيصي خدمات ارايه از حاصل درآمد .4
 ايراني موسسات

 درآمد كل از كشور از خارج به سالمت نظام فناوري انتقال و فروش از حاصل درآمد درصد .5
 صادرات از حاصل

 كل از ايراني هاي دانشگاه پزشكي تكميلي تحصيالت هاي دوره خارجي دانشجويان درصد .6
 پزشكي تكميلي تحصيالت هاي دوره دانشجويي جمعيت

 است گرفته قرار استفاده مورد ها آن نتايج كه يافته پايان تحقياتي هاي طرح تعداد .7

 نفر ميليون يك ازاي به خارج و داخل تفكيك به اكتشافات و اختراعات ثبت تعداد .8

  سازي هنجارها و فرهنگ )ح
  تعداد ثبت اختراعات و اكتشافات به ازاي جمعيت به تفكيك استان  .1
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  سوادي به تفكيك استان  نسبت بي .2
 برداري از اينترنت در مناطق مختلف كشور بهرهميزان  .3

 ميزان سواد سالمتي جامعه .4

 كارهاي توسعه علم، فناوري و نوآوري هاي عمومي در زمينه اهميت و راه ميزان آموزش .5

  تسهيل و ايجاد ارتباطات )ط
 المللي هاي علمي مشترك با ساير كشورهاو مجامع علمي بين تعداد دفاتر همكاري .1

 المللي برگزار شده ي بينها تعداد كنگره .2

 هاي مطالعاتي خارج از كشور تعداد فرصت .3

 هاي معتبر جهان هاي آموزشي پزشكي مشترك با دانشگاه تعداد دوره .4

 پزشكي زمينه در شده  مشاركت المللي بين هاي پژوهش تعداد .5

 المللي بين همكاري حاصل ديگر كشورهاي با سالمت نظام مشترك مقاالت درصد و تعداد .6

ها و مراكز پژوهشي  همكاري آموزشي و پژوهشي ايرانيان مقيم خارج از كشور با دانشگاه ميزان .7
 داخل كشور

 محور اي موضوع رشته هاي ميان تعداد انجمن .8

 هاي علوم پزشكي كشور هاي دانشگاه تعداد خوشه .9

  المللي در پژوهش و آموزش پزشكي ميزان جذب منابع مالي بين .10

  1المتشاخص تركيبي نوآوري در نظام س
 5اين شاخص، نوآوري را در . پردازد هاي نظام ملي نوآوري مي شاخصي است كه به بررسي همه اليه

. دهد فكري مورد بررسي قرار مي هاي نوآوري، توليد دانش، انتشار دانش، كاربرد و مالكيت بعد پيشران
ن شاخص نوآوري در توا مي ،هاي ما وجود دارند حيطه در بين شاخص 5از آنجا كه نشانگرهاي اين 

نظام سالمت را نيز محاسبه و ضمن مقايسه با ساير كشورها از آن در جهت بررسي روند نوآوري نيز 
  .استفاده نمود

                                                                                                                                                    
1 Summary innovation index  
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  مقدمه
ها  ها و محور توسعه پايدار بوده، تأمين آن از وظايف اصلي حكومت سالمتي از نيازهاي اوليه انسان

اصل دوم،  6بند ) ج(يژه جزء و    جمهوري اسالمي ايران، بهچند اصل از اصول قانون اساسي . است
 و ام و چهل اصل بيست و يكم و اصول بيست و نهم، سي  4و  2اصل سوم، بندهاي  12و  9، 3بندهاي

. هستندهاي كلي نظام در اين رابطه  كشور و سياست 1404انداز سال  ي از چشمسوم و همچنين بندهاي
از بدو تأسيس نهاد . باشد نيازمند وضع قوانين متناسب و روزآمد ميدستيابي به اهداف فوق 

حاوي مزبور گرچه قوانين . اند قوانين بسياري در حوزه سالمت وضع گرديده ،كشور قانونگذاري در
 سازان مطلع و تصميم كارآمدي است كه حاصل تالش كارشناسان خبره، تصميم احكام بسيار مهم و

به كه بايستي  دناي در اين حوزه وجود دار هاي عمده هنوز چالش اين حال با ،باشد مي گيران دلسوز
  .پرداخته شود آنها

در رابطه با بخش سالمت به تصويب مجلس كه اولين قانون تحت عنوان قانون طبابت  1290از سال 
ست اين تعداد غير از قوانين عام و كلي ا .وضع گرديده است قانون 212تا كنون حدود  ،محترم رسيد

قوانين خاص بخش در اين نوشتار اهم  .گيرد هاي مختلف از جمله حوزه سالمت را در بر مي كه حوزه
  . خواهيم داشتها  نذكر نموده و اشاره مختصري به اهداف و آثار آ سالمت را در پنج فصل

  ساختار و تشكيالتدر رابطه با مصوبات مهم مجلس  .1
  1320 تا 1290بخش سالمت از سال مصوبات مهم مجلس شوراي ملي در رابطه با  .2

  1357 تا 1320مصوبات مهم مجلس شوراي ملي در رابطه با بخش سالمت از سال  .3

   1359تا سال  1357مصوبات مجلس شوراي ملي و شوراي انقالب در بخش سالمت از سال  .4
گانه مجلس  هفت هاي هقوانين دور(تاكنون  10/12/1359مصوبات مهم مجلس شوراي اسالمي از  .5

   )شوراي اسالمي
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  مصوبات مهم مجلس در رابطه با ساختار و تشكيالت - فصل اول
وابسته به وزارت داخله ) بهداري(ادارة كل صحيه  بر عهده 1320ادارة امور درمان كشور تا سال 

  .بود) كشور(
كه در هشتم آبان ماه آن سال به تصويب مجلس  1320قانون اصالح بودجه سال  3به موجب ماده 

قانون مزبور به شرح زير  3ده متن ما .ادارة كل بهداري به وزارت بهداري تبديل شد ،شوراي ملي رسيد
  :است
تبديل ادارة كل بهداري به وزارت بهداري و ادارة كل كشاورزي به وزارت كشاورزي و  :3 ماده

امنيه به وزارت ضميمه شدن سازمان اداره كل انتشارات و تبليغات به وزارت فرهنگ و سازمان اداره 
  .شود تصويب مي 1320ام شهريور ماه  كشور از روز سي

اسماعيل مرآت توسط محمدعلي فروغي  ،1320ام شهريور ماه  البته قبل از تصويب قانون مزبور در سي
 شدهوزير بهداري تعيين عنوان  به ،نخست وزير وقت در ضمن معرفي كابينه به مجلس شوراي ملي

  .بود
خدمات «براي تأمين خدمات درماني كاركنان دولت، قانوني تحت عنوان  1351 اسفند ماه 27در 

اين قانون، سازماني تحت عنوان سازمان  2به موجب ماده . تصويب گرديد» درماني مستخدمين دولت
اساسنامه اين سازمان به تصويب مجلس شوراي  1352تأمين خدمات درماني تشكيل گرديد و در سال 

  .ملي رسيد
به منظور فراهم آوردن و گسترش خدمات رفاهي تشكيل وزارت رفاه ) 1/5/1353( 1353در سال 

اين قانون وظيفه تأمين  1اجتماعي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به موجب بند الف ماده 
اين قانون سازمان تأمين  2بيمه درمان همگاني به اين وزارتخانه محول گرديد و به موجب بند ج ماده 

  .درماني مستخدمين دولت از وزارت بهداري منتزع و به اين وزارت وابسته گرديدخدمات 
اجتماعي با تصويب مجلس  هاي هبه منظور اجرا، تعميم و گسترش بيم) 3/4/1354( 1354در سال 

  .شوراي اسالمي سازمان تأمين اجتماعي تشكيل گرديد
وزارت بهداري، وزارتخانه جديد تحت  با ادغام وزارت رفاه اجتماعي در) 16/4/1355( 1355در سال 

  .عنوان وزارت بهداري و بهزيستي تأسيس گرديد
هدف از تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي يكپارچگي خدمات بهداشتي، درماني و بيمه خدمات 

  .مياين قانون را كه بيانگر هدف فوق است در اينجا ذكر نماي 2م متن ماده يدان الزم ميكه درماني بود 
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هاي وزير و وزارت رفاه اجتماعي و وزير و وزارت  وليتؤكليه وظايف و اختيارات و مس :2 ماده
بهداري با كاركنان و اعتبارات و دارايي و تعهدات آنها حسب مورد به وزير و وزارت بهداري و 

  .شود بهزيستي محول و منتقل مي
و  ها سازمانو  ها هوزارتخان انجام تكاليف و خدماتي كه در زمينه بهداشتي و بهزيستي به وسيله

به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب هيأت وزيران  ،شود هاي دولتي ديگر اجرا مي شركت
كه طبق قوانين و  هايي مسؤوليتاختيارات و  .گردد مي به عهده وزارت بهداري و بهزيستي محول

حسب مورد به اند،  ر محول بودهكالذ مقررات مربوط به عهده وزير يا وزارت متبوع تشكيالت فوق
  .شود وزير و وزارت بهداري و بهزيستي محول مي

  .هستندنيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول اين ماده مستثني 
اي  منطقه يها سازمانهمين قانون به  3ها به موجب ماده  وظايف اجرايي اين وزارتخانه در استان

  .بهداري و بهزيستي محول گرديد
اي  بيمه(با تصويب اين قانون توليت امور بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي  ،شود مي چنانكه مالحظه

از جمله بيمه خدمات درماني به صورت يكپارچه در حوزه اختيار وزارتخانه واحدي تحت ) و حمايتي
  .باشد ميعنوان وزارت بهداري و بهزيستي 

عالوه بر  ها بيمارستانواحدهاي بهداشتي درماني از جمله  ها سالالزم است يادآوري نمايم كه در اين 
، سازمان شاهنشاهي )هالل احمر(خورشيد سرخ ايران  و عمدتاً توسط جمعيت شير ،بخش دولتي

علوم پزشكي، وزارت بهداري و بهزيستي، بنيادها و مؤسسات خيريه  هاي هخدمات اجتماعي، دانشكد
  . شدند اداره مي

درمان و  ،توليت امور بهداشت ،كه سال پيروزي انقالب شكوهمند ايران است 1357بنابراين در سال 
تأمين اجتماعي از جمله بيمه خدمات درماني يا وزارت بهداري و بهزيستي و مديريت واحدهاي 

  .فوق الذكر بود يها دستگاهبا  ها بيمارستاندرماني از جمله  - بهداشتي
ي وابسته به جمعيت هالل احمر، ها بيمارستاني انقالب مطابق مصوبات شورا ،پس از پيروزي انقالب

ي وابسته به بنيادها به وزارت بهداري و بهزيستي ها بيمارستانسازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و 
  .منتقل گرديدند

با تصويب شوراي انقالب سازمان بهزيستي به صورت سازماني مستقل و ) 24/3/1359( 1359در سال 
بنياد شهيد و سازمان  ،)ره(كميته امداد امام  ،بهزيستي وزارت بهداري و بهزيستياز تركيب معاونت 
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تربيتي شهرداري تهران تشكيل گرديد و اداره آن به عهده وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي محول 
  .گرديد

ؤسسات بعد كميته امداد امام و بنياد شهيد نيز از سازمان بهزيستي منتزع و به صورت م هاي سالدر 
  .مستقلي درآمدند

با توجه به تشكيل سازمان بهزيستي، نام وزارت بهداري و بهزيستي نيز ) 10/12/1359( 1359در سال 
به وزارت بهداري تغيير يافت البته شرح وظايف اين وزارت بهداري فراتر از وزارت بهداري قبل از 

و بهزيستي را به استثناي وظايف وزارت بهداري اخير كليه وظايف وزارت بهداري . بود 1352سال 
  .معاونت بهزيستي عهده دار بود

مطابق مصوب مجلس شوراي اسالمي، سازمان بهزيستي به وزارت ) 16/10/1363( 1363در سال 
  . بهداري ملحق و نام وزارت بهداري به وزارت بهداري و بهزيستي تبديل گرديد

امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از  1364در سال 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل  ،بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش

موجب اين قانون كليه اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و آن قسمت از وظايف و ه گرديد و ب
امور بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش اختيارات وزير فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با 

  .پزشكي بود به وزير اين وزارتخانه محول گرديد
   .به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد 1367تشكيالت و وظايف اين وزارتخانه در سال 

سازمان بيمه خدمات درماني وابسته به  ،با تصويب قانون بيمه همگاني) 4/8/1373( 1373در سال 
  . درمان و آموزش پزشكي تشكيل گرديدوزارت بهداشت، 

كليه وظايف  ،با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي) 21/2/1382( 1383در سال 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منفك و به وزارت ) اي و حمايتي بيمه(تأمين اجتماعي 
درماني و تأمين اجتماعي نيز از وزارت  خدمات ،بهزيستي يها سازمانوابستگي . اخير داده شد

  .درمان و آموزش پزشكي به وزارت جديد التأسيس منتقل گرديد ،بهداشت
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از ( مصوبات مهم مجلس شوراي ملي در رابطه با بخش سالمت -فصل دوم
  )1320تا  1290سال 

به شرح زير نيز در اين مدت عالوه بر مواردي كه مربوط به اجازه نامه طبابت است چهار قانون مهم 
  :تصويب گرديده است

   11/3/1290نون طبابت مصوب قا .1
به موجب اين قانون حق اشتغال در فنون طبابت و دندانسازي موكول به اخذ مجوز از وزارت 

  .معارف گرديده است

  گزاري پزشكان  قانون خدمت .2
و  ارتقايمورد نحوه بكارگيري، پايه حقوق،  در اين قانون در ،ماده است 14اين قانون شامل 

  .خدمت خارج از مركز پزشكان و پيراپزشكان تعيين تكليف گرديده است

   12/8/1319قانون تأسيس دانشگاه راجع به دانشكده پزشكي مصوب  .3
، نحوه ها دانشگاهي ها بيمارستانماده است در اين قانون در رابطه با ادارة  25اين قانون شامل 

ي وابسته به ها بيمارستانپزشكي و  هاي هپزشكاني كه در دانشكد ارتقايي، پايه حقوق و بكارگير
   .تعيين تكليف گرديده است ،نمايند آن خدمت مي

  11/3/1320ي واگيردار مصوب ها بيماريي آميزشي و ها بيماريجلوگيري از  چگونگيقانون  .4

ي بايد اذعان نمود كه بنيان اكثر قوانين و ول ،گرچه قوانين فوق در حال حاضر كاربردي ندارند: توضيح
  .دنباش ميالذكر  قوانين فوق هستند،مقررات مهم كه ناظر بر سازوكارهاي بخش سالمت 
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از ( مصوبات مهم مجلس شوراي ملي در رابطه با بخش سالمت -فصل سوم
  )1357تا  1320سال 

از تشكيل وزارت بهداري شروع و به تشكيل وزارت بهداري بهزيستي و سپس به پيروزي  ،اين دوره
قانون در رابطه با بخش سالمت تصويب گرديده كه  51در اين دوره . گردد مي انقالب اسالمي منتهي

  :اهم آنها عبارتند از
   3/7/1322عمومي و اجباري مصوب  كوبي ايهمقانون  .1
   1/2/1327ان بهداشت جهاني مصوب قانون الحاق ايران به سازم .2
   29/11/1329قانون بهداشت شهري مصوب  .3
   29/3/1334قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب  .4
   10/2/1337قانون راجع به واگذاري امور بهداري به مردم مصوب  .5
   21/1/1339قانون راجع به دانشگاه تهران مصوب  .6
   3/10/1339قانون راجع به نظام پزشكي مصوب  .7
   7/2/1343قانون سپاه بهداشت مصوب  .8
   22/4/1346قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب  .9

   6/9/1348اي مصوب  قانون تأمين هزينه خدمات قرنطينه .10
  27/12/1351قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب  .11
   9/2/1353هامي دارويي ايران مصوب اساسنامه شركت س .12
   3/5/1353پزشكي مصوب  هاي هقانون تشكيل شوراهاي آموزش پزشكي و تخصصي رشت .13
   1/5/1353قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي مصوب  .14
   8/2/1354مصوب ) سپيكوتروپ(قانون مربوط به مواد روان گردان  .15
   3/4/1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  .16
   3/4/1354ارت بهداري و بهزيستي مصوب انون تشكيل وزق .17

 ،باشند ميبسياري از قوانين فوق با اصالحاتي كه بعداً انجام گرفته است در حال حاضر نيز معتبر 
 مصوب آشاميدني و خوردني مواد و دارويي و پزشكي امور مقررات«قانون مهم  مخصوصاً دو
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كه به صورت مكرر  »1346 مصوب بهداشتي و آرايشي آشاميدني، ،خوردني مواد قانون«و  »1334
  .باشند ميمستند بسياري از امور جاري و اجرايي بخش سالمت در حال حاضر  ،اند اصالح شده

تشكيل وزارت رفاه اجتماعي است با تشكيل اين وزارت  ،در اين دوره اتفاق مهم ديگري كه رخ داد
بهداري جدا گرديد و به اين وزارت جديد اي و حمايتي بهداشت و درمان از پيكره وزارت  امور بيمه

  .التأسيس منتقل شد
ه در تجربة ناموفقي ك ،توليت امور سالمت از حالت يكپارچگي خارج گرديد ،با تأسيس اين وزارتخانه

البته عمر اين وزارتخانه بسيار كوتاه و از دو سال نيز شانزده روز  .يمآزماي حال حاضر نيز آن را مي
كمتر پايدار ماند و با ادغام آن در وزارت بهداري و تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي در تاريخ 

  .امور سالمت يكپارچه گرديد ،1/5/1355
با وجود اينكه بيش از . ستالبته ناگفته نگذاريم كه تصويب قانون تأمين اجتماعي از بركات اين دوره ا

يكي از قوانين هم با اصالحاتي كه انجام گرفته هنوز  ،گذرد سي سال از زمان تصويب قانون مزبور مي
  .رود مهم حوزه سالمت به شمار مي
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 مصوبات مجلس شوراي ملي و شوراي انقالب در بخش سالمت -هارمچفصل 
  )1359تا سال  1357از سال (

تا تشكيل نهادهاي  تاًوزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران است كه ضروراين دوره مصادف با پير
گير و  يك نهاد تصميمعنوان  بهمجلس شورا نيز تعطيل بود و شوراي انقالب  ،رسمي حكومتي

مصوبه در رابطه با بخش  134حدود  ،در اين مدت كه حدود دوسال طول كشيد. قانونگذار فعال بود
  :مترين آنها عبارتند از سالمت به تصويب رسيد كه مه

شوراي انقالب و  10/6/58اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب  .1
   .)شوراي انقالب 10/6/1358مصوب (اساسنامه آن 

به موجب اين قوانين سازمان تأمين اجتماعي استقالل بيشتري يافت و صندوق تأمين اجتماعي از 
  .منتقل گرديد مذكوروزارت بهداري و بهزيستي منتزع و به سازمان 

اليحه قانوني اصالح قانون خدمتگزاري پزشكان و قانون اصالح استخدام پزشكان مصوب  .2
  .به تصويب شوراي انقالب رسيد 26/6/1358مجلس شوراي ملي سابق  كه در تاريخ 

 پزشكي داخل و خارج كشور موظف شدند دوالتحصيالن  فارغكليه  ،به موجب اين اليحه قانوني
سال اول طبابت خود را در هر نقطه از كشور به استثناي شهرهايي كه دانشكده پزشكي دارند 

  .خدمت نمايند

به  24/8/1358درماني و بهداشتي است كه در تاريخ  ،نوني خدمت نيروي انسانيااليحه ق .3
  .تصويب رسيد

التحصيالن  فارغبه موجب اين اليحه قانوني كه به قانون طرح نيروي انساني شهرت يافت كليه 
پزشكي و پيراپزشكي كه در داخل و خارج از كشور  هاي هفوق ديپلم و باالتر در رشت

مدت سه سال در نقاط محروم كشور كه وزارت موظف شدند به  بودند،  شدهالتحصيل  فارغ
  .كنندخدمت  نمايد ميبهداري و بهزيستي اعالم 

به تصويب  12/10/1358كه در تاريخ  درماني -اليحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي .4
  .شوراي انقالب رسيده است
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دندانپزشكان  ،كانبه موجب اين قانون به وزارت بهداري و بهزيستي اجازه داده شد از خدمات پزش
مصوب پول  هاي هو پيراپزشكان در خارج از ساعات وقت اداري استفاده و از مراجعين مطابق تعرف

افراد بي بضاعت كه عدم بضاعت مالي آنها به تأييد شوراي محلي رسيده است به دريافت دارد و 
  .نمايد ارايهرايگان  خدمات درماني ،)يا مراجع ديگر كه در قانون مزبور احصا شده است(

درماني مخصوصاً  -آغاز ايجاد درآمد اختصاصي براي واحدهاي بهداشتي توان مياين قانون را 
به آن وابسته  ها بيمارستانتلقي نمود كه در حال حاضر بيش از دوسوم گردش مالي  ها بيمارستان

  .است

ب شوراي انقالب به تصوي 24/3/1359اليحه قانوني تشكيل سازمان بهزيستي كشور كه در تاريخ  .5
  .رسيد

به موجب اين اليحه قانوني سازمان بهزيستي از وزارت بهداري و بهزيستي منتزع و به صورت يك 
سازمان مستقل درآمد و در صدر آن وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي قرار گرفت و بدين 

البته اين وضعيت مدت زيادي . ترتيب بخشي از خدمات سالمتي از پيكره متولي اصلي آن جدا شد
با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجدداً به وزارت بهداري ملحق و  1363نماند و در سال  پايدار

  .وابسته آن گرديد يها سازمانيكي از 
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تاكنون  10/12/1359از ( مصوبات مهم مجلس شوراي اسالمي -فصل پنجم
  ])هاي هفتگانه مجلس شوراي اسالمي هقوانين دور[

قوانين  بجز(قانون در رابطه با بخش سالمت  153ود حد ،در طي هفت دوره مجلس شوراي اسالمي
  :شود تصويب شده است كه ذيالً به موارد مهم آن اشاره مي) و برنامه بودجه

   10/12/1359بهداشتي درماني مصوب  هاي هقانون تنظيم هزين .1
 -بهداشتي هاي هبه موجب اين قانون وزارت بهداري مكلف گرديد كه جهت تنظيم عادالنه هزين

  .مربوطه را به موقع به مورد اجرا گذارد هاي هنام ين، مطالعات الزم را انجام و آينيدرما

   23/1/1360كار دهان و دندان مصوب  قانون تربيت بهداشت .2
براي گسترش خدمات بهداشت دهان و  ،به موجب اين قانون وزارت بهداري مكلف گرديد

از دارندگان ديپلم متوسطه با آموزش دوساله  ،دندان مخصوصاً در روستاها و مناطق محروم
  .بهداشت كار دهان و دندان تربيت نمايد

  4/3/1360قانون اصالح خارج از مركز پزشكان و پيراپزشكان و داروسازان مصوب  .3
به موجب اين قانون كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان و صاحبان حرف پزشكي مكلف 

پزشكي دارند خدمت   كه مدت پنج سال در خارج از تهران و شهرهايي كه دانشكده گشتند
د و آخرين اصالحيه آن مربوط به سال يبعد اصالح گرد هاي سالاين قانون به كرات در ( نمايند
  .)باشد مي است كه تكميل شده قوانين قبلي  1375

و در تاريخ  85به صورت اصل  18/3/1360ي سرطاني در تاريخ ها بيماريقانون ثبت اجباري  .4
  .به صورت دائمي به تصويب رسيد 5/7/1363

 ،ها اي و تنظيم آمار سرطان به موجب اين قانون به منظور بررسي اپيدميولوژيك و پيشگيري منطقه
و مراكز درماني موظف شدند كه موارد سرطاني يا موارد مشكوك به آن را  ها هكليه آزمايشگا
  .گزارش نمايند

ترين آمارها را در اين  كشور ايران يكي از كشورهايي است كه دقيق ،تصويب اين قانوندر اثر 
  .موارد دارد
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  قانون خدمت يك ماهه پزشكان  .5
به صورت دائمي  22/8/1363و در تاريخ  85به صورت اصل  24/8/1360اين قانون در تاريخ 

  .تصويب گرديد
دارد پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و  به موجب اين قانون مقرر گرديد مادامي كه جنگ وجود

هايي كه  در محل در سال پيراپزشكي اعم از شاغل در بخش دولتي يا غيردولتي به مدت يك ماه
  .دنخدمت نماي نمايد ميوزارت بهداري و بهزيستي تعيين 

اي كه داشت  برحسب احساس وظيفه ،نظر از تكليف قانوني بايد يادآور شد كه گروه پزشكي صرف
و با طيب نفس و رضاي خاطر در انجام وظيفه خطير ملي خود   خود را در ايام جنگ ادا نموده دين

  .چه در جبهه و چه در پشت جبهه به معالجه مصدومين جنگي پرداخت

و اساسنامه آن در تاريخ  15/7/1361قانون راجع به تشكيل سازمان انتقال خون ايران در تاريخ  .6
   .ي اسالمي رسيدبه تصويب مجلس شورا 2/3/1363

در سايه اين قانون و تالش  كه درماني است -اين قانون از قوانين مترقي نظام بهداشتي
مخصوصاً در  و اي قرار دارد اندركاران اين حوزه، سازمان انتقال خون ايران در جايگاه ويژه دست

  . يدهاي طبيعي توانسته است خون سالم و مورد نياز را تأمين نما ايام جنگ و بحران

   18/5/1362مصوب  ها بيماري اقانون تربيت تكنسين مبارزه ب .7
درماني روستايي  -به موجب اين قانون وزارت بهداري مكلف گرديد تا براي تأمين كادر بهداشتي

هاي مربوطه را تربيت و به مناطق   تكنسين ،و مناطق محروم از دارندگان ديپلم با دوسال آموزش
  . مورد نياز اعزام نمايد

   12/7/1362اي مصوب  قرنطينه هاي هقانون اصالح قانون تأمين هزين .8
اي از  خدمات قرنطينهعنوان  بهبه موجب اين قانون به وزارت بهداري اجازه داده شد كه وجوهي 

  .هاي داخلي و خارجي دريافت نمايد كشتي

داري به وزارت قانون قرار گرفتن سازمان بهزيستي زيرنظر وزارت بهداري و تغيير نام وزارت به .9
  16/10/1363بهداري و بهزيستي مصوب 

از پيكره  1359به موجب اين قانون سازمان بهزيستي كشور كه با مصوبه شوراي انقالب در سال 
مجدداً به جايگاه اصلي خود برگشت و به سازماني وابسته به وزارت  ،متولي اصلي جدا شده بود
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ت بهداري نيز مجدداً به وزارت بهداري و بهزيستي گرديد و بدين ترتيب نام وزارتبديل بهداري 
  .تغيير يافت

  9/7/1364درمان و آموزش پزشكي مصوب  ،قانون تشكيل وزارت بهداشت .10
با  .مي قلمداد نموديكي از قوانين بسيار مهم مصوب مجلس شوراي اسال توان مياين قانون را 

يافتند و با تربيت نيروي انساني علوم پزشكي در كشور گسترش  هاي هدانشگا ،تصويب اين قانون
در نتيجه افزايش تعداد . نياز نمودند كشور را از پزشكان خارجي بي ،مورد نياز بخش سالمت

شبكة بهداشت و درمان كشور گسترش يافت و روستاها و مناطق محروم كشور  ،التحصيالن فارغ
ش فضاهاي فيزيكي با گستر .داراي پزشك و نيروهاي انساني وابسته به حرف پزشكي شدند

مراكز بهداشتي درماني  5000بيش از  ،خانه بهداشت 18000درماني از جمله ايجاد  - بهداشتي
بيش  ،واحد تسهيالت زايماني و مراكز بهداشت شهرستان و استان 500بيش از  ،روستايي و شهري

جز با گسترش  پايگاه اورژانس كه تعيين نيروي انساني آنها 1400تخت بيمارستاني و  000/120از 
بهداشتي به صورت معناداري تغيير يافت و  هاي شاخص ،علوم پزشكي ميسر نبود هاي هدانشگا

قرار  باشد ميبهداشتي آن در حد رضايت بخش  هاي شاخصكشور ايران را در زمرة كشورهايي كه 
 ارتقاياي و مراكز درمان باليني سبب  منطقه يها سازمانعلوم پزشكي با  هاي هادغام دانشگا .داد

در رابطه با ادغام گرچه . نگر شد كيفيت آموزش پزشكان گرديد و باعث تربيت پزشكان جامع
د كه آنها هم از سر دلسوزي و برمبناي نظرات كارشناسي نوجود دارو مخالفاني  ها حرف و حديث

ادغام بركسي پوشيده نيست و هنوز هم داليل  ولي در هر حال بركات اين نمايند، نظر مي خود اعالم
  .منطقي زيادي براي تداوم ادغام وجود دارد هاي توجيهي و استدالل

درمان و آموزش پزشكي مصوب  ،قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت .11
7/5/1365  

وه اداره به موجب اين قانون مقرر شد درآمدهاي اختصاصي ناشي از اجراي اليحه قانوني نح
  .مربوطه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور گردد هاي هدرماني و هزين -واحدهاي بهداشتي

  23/1/1367قانون الزام تزريق واكسن كزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب  .12
اين  .باشد مييكي از توفيقات نظام جمهوري اسالمي ايران كاهش ميزان مرگ و مير مادران 

در يكصد  25هزار بود كه اكنون به حدود  صديك در 200باالي  ،مان پيروزي انقالبشاخص در ز
مجلس محترم شوراي اسالمي اين قانون را در راستاي كاهش ميزان  .هزار تولد زنده رسيده است
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عالوه بر اين در اين راستا و همچنين در راستاي حقوق زنان و . مرگ و مير مادران تصويب نمود
به ذكر آنها  به فراخورين مترقي ديگري به تصويب مجلس محترم رسيده است كه قوان ،مادران

  .خواهيم پرداخت

  3/3/1367درمان و آموزش پزشكي مصوب  ،قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت .13
مقرر شد كه تشكيالت وظايف وزارت متبوع  ،درمان و آموزش پزشكي ،با تشكيل وزارت بهداشت

  .به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد
وظيفه مهم جهت تأمين سالمتي مردم به عهده وزارت مزبور نهاده شده  18اين قانون  1در ماده 
اي از اين  ولي پاره. وزارت حداكثر تالش خود را در انجام وظايف محوله داشته و دارداين است و 

وظايف و اختيارات با تصويب قوانين بعدي از اين وزارتخانه سلب و بدينوسيله يكپارچگي توليت 
  .به آنها اشاره خواهيم نمود فراخورمخدوش گرديده است كه در موارد بعدي 

   20/1/1368عه مصوب قانون حفاظت در برابر اش .14
با توجه به گسترش روزافزون كاربرد اشعه در امور مختلف و ضرورت حفظ كاركنان در برابر آثار 

  .زيانبار پرتوها اين قانون به تصويب رسيده است
درمورد مؤسسات پزشكي صرفاً براي  ،مجوز كار با اشعه ،اين قانون 4مطابق تبصره ماده 

سيوني مركب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه متخصصين گروه پزشكي توسط كمي
از واحد قانوني و دو نفر كارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد بررسي و 

صدور پروانه نهايي تأسيس واحد كار با . تأييد قرار گرفته و از طرف واحد قانوني داده خواهد شد
  .آموزش پزشكي خواهد بود درمان و ،اشعه از سوي وزارت بهداشت

  قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران .15
با اصالحاتي به ) 20/10/1374و در تاريخ  85به صورت اصل ( 24/4/1369تاريخ در اين قانون 

ماده به تصويب مجلس  47بازنوسي و در  16/8/1383تاريخ در مجدداً  و صورت قانون دائمي 
  .شوراي اسالمي رسيد

متفاوت بوده و گاهي نيز گيري  تصميميكي از موارد مهم كه برداشت از آن براي مراجع 
اين قانون است كه مقرر نموده سازمان نظام  3بند ك ماده  ،ه استدهايي را ايجاد نمو چالش

خدمات تشخيص درماني بخش دولتي اظهارنظر و مشاركت نمايد و  هاي هپزشكي در تعيين تعرف
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تعيين و  1373قانون بيمه همگاني مصوب سال  1ماده  8غيردولتي را براساس بند بخش  هاي هتعرف
  .كندبا مراجع ذيربط در اجراي آن همكاري 

از اين ماده ابهام زدايي گردد  ،شايسته است در هنگام تدوين اليحه جامع مديريت خدمات سالمت
  .مردم و جامعه پزشكي تنظيم گردد، و متن شفافي به مصلحت كشور

سطح دانش پزشكي آن كه در تاريخ  ارتقايانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ق .16
  .به صورت دائمي به تصويب رسيد 1/2/1375و در تاريخ  85به صورت اصل  22/7/1369

اين قانون يكي از قوانين كارساز و مترقي نظام سالمت كشور است و همانگونه كه از عنوان آن 
سطح دانش جامعه پزشكي به تصويب  ارتقايبه منظور  ،ون نيز آمدهقان 1پيداست و در ماده 

 ،داروسازان ،دندانپزشكان ،مجلس رسيد و به موجب آن جامعه پزشكي كشور اعم از پزشكان
سال يك بار  5اي و علوم آزمايشگاهي و تشخيص طبي و علوم بهداشتي موظفند هر  دكتراي حرفه

و دريافت كرده ي الزم را ها آموزشبا همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران 
  .بدينوسيله اطالعات علمي آنها به روز گردد

و در تاريخ  85به صورت اصل  2/10/1369آوران بهداشت كه در تاريخ  قانون نحوه تشكيل پيام .17
  .به صورت دائمي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است 6/8/1375
استفاده از خدمات مشمولين نظام  ؛آن آمده است 2و  1هدف از تصويب اين قانون كه در مواد  

رمان پزشكي و پيراپزشكي در زمان صلح براي تعميم بهداشت و د هاي هرشتالتحصيل  فارغوظيفه 
  .باشد ميدر مناطق روستايي كشور 

با تصويب اين قانون بخشي از نيازهاي شبكه بهداشت و درمان كشور در روستاها از اين طريق 
  .گردد مي تأمين

و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب  ها هقانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگا .18
18/10/1369  

علوم پزشكي و غيرپزشكي  هاي هراي امور مالي و معامالتي دانشگااين قانون براي تسهيل در اج
و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در  ها هدانشگا آن با تصويب  و تصويب گرديده است

مستثني  )قانون محاسبات عمومي  31ه دغير از ما(قسمت امور مالي و معامالتي از ساير قوانين 
  .اند شده و صرفاً تابع اين قانون گرديده
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قرار  ها هبرحسب اين قانون كليه اعتباراتي كه از محل درآمد عمومي يا اختصاصي در اختيار دانشگا
و به سال بعد نيز قابل انتقال است و اعتبارات مزبور براساس  باشد ميبه صورت كمك  ،گيرد مي

  .گردد مي مصوبات هيأت امناء هزينه
و  باشد مياجتماعي و فرهنگي مكمل اين قانون  ،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 49ماده 

بديهي است  .هاي امناء داده است بيشتري را به هيأت هاي مسؤوليتقانون اخيرالذكر اختيارات و 
با توجه به كارآيي مثبتي كه اين قانون . اين قانون نيز بالاثر خواهد شد ،با پايان مهلت برنامه چهارم

اين نكته از . بايد تدبيري انديشيده شود كه مادة مزبور با اصالحاتي بصورت دائمي درآيد ه،داشت
  .مواردي است كه در تدوين اليحه جامع مديريت خدمات سالمت بايد مدنظر باشد

  9/5/1370قانون تشكيل كميته ملي كاهش آثار بالياي طبيعي مصوب  .19
منطقي جهت  هاي هتحقيقات علمي و پيدا كردن رااين قانون به منظور مبادله اطالعات، مطالعه و 

درمان و آموزش  ،پيشگيري و كاهش آثار بالياي طبيعي به تصويب رسيد و وزارت بهداشت
  .باشد مييكي از اركان اين كميته  ،پزشكي به مناسبت شرح وظايفي كه دارد

  24/8/1371قانون تأمين كودكان و زنان بي سرپرست مصوب  .20
سرپرست و زدودن آثار فقر در جامعه اسالمي و  ر حمايت از كودكان و زنان بياين قانون به منظو

سالخورده  ،مشمولين اين قانون زنان بيوه .قانون اساسي به تصويب رسيده است 21به موجب اصل 
منظور نيز ي هاي حمايتو در موارد مختلف اين قانون  هستندسرپرست  كارافتاده و كودكان بيازو 

مجري اين قانون سازمان بهزيستي  .قانون بايد از آن برخوردار باشند اين مشمولينگرديده است كه 
  .كشور است

  26/2/1372قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال  .21
مجلس محترم شوراي  ،افزون جمعيت در دهة اول انقالب و آثار و تبعات آنروزبا توجه به رشد 

رويه  بعد با كاهش رشد بي هاي ساله آثار آن در خوشبختان .اسالمي اين قانون را تصويب نمود
در سايه اعمال اين قانون و اقدامات مهم ديگري كه حاصل تالش و جمعيت هويدا گرديد 

نرخ رشد جمعيت را كه در دهه  ،ول بودؤمس يها دستگاهولين بخش سالمت كشور و ساير ؤمس
  .تقليل داد% 5/1تر از  رسيده بود به پايين% 5/3اول به باالتر از 
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  3/8/1373قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب  .22
كه در ساختار نظام سالمت كشور تأثيرات  بوداين قانون يكي از مهمترين قوانين بخش سالمت 

اين قانون وارد آمده كه بعضي از آنها  ربا همه ايراداتي كه توسط منتقدين ب. بسيار زيادي گذاشت
بايد اذعان نمود . آثار مثبت آن را انكار نمايد دتوان ميكسي ن الوصف مع ،هستندنيز قابل اعتنا 

بلكه مربوط به  ،آيد مربوط به خود قانون نيست بسياري از ايراداتي هم كه به اين قانون وارد مي
اجراي آن است كه بعضي از آنها مربوط به آماده نبودن بستر الزم و بعضي از آنها نيز مربوط به 

  .باشد مياي اضطراري و اجباري دولت و مردم ه محدوديت
گيران كشور از  در هر حال نظام سالمت كشور ناگزير از بيمه خدمات درماني نيست و از تصميم

در رفع موانع اقدامات مؤثري انجام  ،رود كه ضمن حمايت از آن جمله مجلس محترم انتظار مي
زمان مناسبي  ،مت در حال تدوين استدهند مخصوصاً اكنون كه اليحه جامع مديريت خدمات سال

  .بخشيد ارتقاسالمت كشور را  ،با كارآ نمودن آن توان ميبراي رفع اين ايرادات بوده و 

  3/2/1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  .23
ترين مسايل مبتال  تصويب اين قانون گرايش مثبت نظام جمهوري اسالمي ايران به يكي از اساسي

در حاليكه بسياري از كشورهاي توسعه يافته به علت مهار ننمودن  .دهد مروز را نشان ميبه جهان ا
فضا را  ،هاي خود در آلوده نمودن هوا نقش اساسي دارند و به علت كوتاهي ها هبسياري از آاليند

ن كشور جمهوري اسالمي ايران اقدام به تصويب اي ،نمايند ها ناامن و ناسالم مي براي زندگي انسان
اين قانون اقدام هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم  2و به موجب ماده  كردهقانون مترقي 

  .ممنوع نموده است ،نمايد
ها در راستاي اين امر خطير اثرات مطلوبي داشته باشد و مسلماً  ها و ملت اميد است همكاري دولت

  .يكي از دول پيشرو خواهد بود ،دولت ايران نيز در اين اقدامات

  12/12/1374مادران در دوران شيردهي مصوب  از قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت .24
 ،با توجه به اهميت تغذيه با شير مادر در سالمتي كودكان و تأكيدات دين مبين اسالم در اين رابطه

طبق مفاد اين قانون . آيد مي قانون مزبور از قوانين مهم مصوب مجلس شوراي اسالمي به شمار
هاي آن شود ممنوع گرديده است و مزاياي  هرگونه اقدامي كه سبب تبليغ شيرخشك و جانشين

  .دهند منظور نموده است تشويقي متعددي براي مادراني كه به كودكان خودشان شير مي
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در مجلس به اخيراً قانوني  ،جالب توجه است با همه مزايايي كه در قانون مزبور وجود داشت
به موجب اين . تصويب رسيد تا فرصت مادران كارمند را براي شيردهي كودكان خود افزايش دهد

ماه افزايش يافت و به مادران كارمند اجازه داده شد كه تا سن بيست  6مرخصي زايمان به  ،قانون
د نظير اين رو احتمال مي .ماهگي فرزندشان، روزانه يكساعت از مرخصي شيردهي استفاده نمايند

  .مزايا در جوامع ديگر وجود نداشته باشد

  2/10/1375مصوب ) 30303(مه درمان پرسنلي برنا هاي هقانون پرداخت هزين .25
اي  هاي بيمه كليه اعتبارات خدمات درماني به رديف ،با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني
به صورت  ها بيمارستان ،ن آنهاو واقعي شد ها همنتقل گرديد و مقرر شد كه با اصالح تعرف

و بعضي مراجع تصميم ساز ديگر  ها هاين موضوع با عكس العمل دانشگا. عملكردي اداره شوند
به موجب اين قانون مقرر . و انعكاس آن به مجلس منجر به تصويب اين قانون گرديد شدمواجه 

از منابع عمومي تأمين  شد حقوق و مزاياي كاركنان بيمارستاني موكول به كسب درآمد نگردد و
  .شود

  7/11/1375قانون تأسيس شركت پااليش و پژوهش خون مصوب  .26
 ،به موجب اين قانون به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده شد كه براي ادارة پااليشگاه خون

  .شركت دولتي تأسيس نمايد

  27/7/1376وب پزشكي و وابسته به آن مص هاي هقانون تعيين وظايف و صالحيت شاغالن حرف .27
اي وظايف و  نامه آيينبه موجب اين قانون سازمان نظام پزشكي موظف گرديد كه طي يك 

درمان و  ،پزشكي را ظرف شش ماه تعيين و به تصويب وزير بهداشت هاي هصالحيت شاغالن حرف
درمان و  ،وزارت بهداشت ،آموزش پزشكي برساند و اگر سازمان مزبور ظرف شش ماه اقدام ننمود

  .آموزش پزشكي رأساً اقدام نمايد

  21/5/1377مصوب  ها هاي نمودن آزمون سراسري دانشگا قانون يك مرحله .28
و مؤسسات آموزش عالي به صورت  ها هبه موجب اين قانون مقرر شد كه آزمون سراسري دانشگا

  .اي انجام شود يك مرحله
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  10/8/1377شرع مقدس مصوب قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با  .29
 ،درمان و آموزش پزشكي مكلف گرديد امور درماني ،به موجب اين قانون وزارت بهداشت

قانون  ، پزشكي را با موازين شرع مقدس اسالم منطبق و براي نيل به اهدافو آموزشي   ،بهداشتي
درماني و  -اشتيمصوبات اين شورا براي كليه واحدهاي بهد. شوراي عالي انطباق را تشكيل دهد

  .باشد ميمؤسسات مربوطه كه در قانون احصاء شده است الزم االجرا 

  22/9/1377تقويت و توسعه بسيج دانشجويي مصوب  ،قانون تشكيل .30
 و عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه داوطلب دانشجويان سازماندهي و آموزش جذب، منظور به

 همه آمادگي ايجاد و بسيجي تفكر و فرهنگ اجراي و پذيري وليتمسؤ همياري، روحيه تقويت
 بسيج گرديد مقرر گوناگون، هاي عرصه در آن دستاوردهاي  و اسالمي انقالب هاي ارزش از جانبه

 و عالي آموزش و فرهنگ هاي وزارتخانه پشتيباني با و بسيج مقاومت نيروي توسط دانشجويي
  .يابد توسعه و تقويت پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

  21/9/1378جويي ارزي در معالجه بيماران مصوب  قانون هيأت امناي صرفه .31
 ارتقاييكي از اقدامات مهمي كه پس از انقالب در بخش سالمت انجام شد اهتمام دولت براي 

 ،انجام شده هاي تالشبا . هاي پزشكي و جلوگيري از اعزام بيماران به خارج از كشور بود تخصص
اينك بسياري از اعمال جراحي فوق تخصصي مخصوصاً پيوندهاي توفيقات خوبي نصيب شد و 
اين قانون نيز براي ايجاد تسهيالت و امكانات در تحقق اين . گردد مي اعضا در داخل كشور انجام

  .هدف مهم به تصويب مجلس محترم رسيد

قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنها مسلم است مصوب  .32
17/1/1379  

و به موجب آن اجازه داده شد از  باشد مييكي از قوانين مهم مصوب مجلس محترم اين قانون، 
با لحاظ مقرراتي كه در  ،اند شدهكه دچار مرگ مغزي  ياعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماران

ن فتاواي در تصويب اين قانو. براي پيوند اعضا استفاده شود ،بيني گرديده است قانون مزبور پيش
  .مراجع عظام تقليد نيز بسيار مؤثر بود
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  11/9/1380قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري مصوب  .33
اين قانون با هدف اصالح، رشد و تعالي حرفه پرستاري و حفظ حقوق آنان و مردم در قبال 

  .خدمات پرستاري به تصويب رسيد

  8/10/1381قانون ساماندهي بهداشت و درمان مصوب  .34
  .و ايجاد بستر مناسب براي اجراي آن به تصويب رسيد ها هون براي ساماندهي امور بيماين قان

  قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور .35
شد با رعايت جوانب شرعي و قانوني، به موجب اين قانون به مراكز تخصصي ذيصالح اجازه داده 

و شرعي مطابق مقرراتي كه در اين  هاي قانوني نسبت به انتقال جنين از تلقيح خارج از رحم زوج
  .دنقانون لحاظ شده است اقدام نماي

  20/2/1383قانون مديريت پسماندها مصوب  .36
 ها دستگاهكليه  ،به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت تهيه آنها

كه طراحي گرديده  يهاي هبيني شده و برنام ي را كه در اين قانون پيشهاي سياستموظف شدند 
تحت عنواني مستقل ) بيمارستاني(در اين قانون پسماندهاي پزشكي  .است را به مورد اجرا گذارند

  .پسماندهاي ويژه به تصويب رسيدعنوان  بهمورد آنها  تعريف و احكامي در

  21/2/1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب  .37
با همه محسناتي  .مهمي است كه در ساختار سالمت كشور تأثير گذاشتاين قانون از قوانين بسيار 

ولي با توجه به اينكه توليت سالمت را از حالت يكپارچگي خارج  ،كه بر اين قانون مترتب است
  .احتياج به بازنگري و اصالح دارد ،نمود

  16/8/1383قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مصوب  .38
مخصوصاً  ،ولي ابهاماتي دارد ،نظام پزشكي است  تر از قوانين قبلي سازمان كاملاينكه با اين قانون 

  .كه نيازمند بازنگري و شفاف سازي و اصالح است ها هدرخصوص تعيين تعرف
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  22/12/1383درماني مصوب  -قانون اعطاي مجوز استخدام نيروي انساني بهداشتي .39
اين قانون در  ،در كشور و كمبود نيروي انساني درماني -با توجه به گسترش خدمات بهداشتي

 6000ساالنه  شوند ميه بازنشسته كمجلس به تصويب رسيد و مقرر شد عالوه بر معادل افرادي 
  .استخدام شوند نيز نفر ديگر

  10/3/1384قانون سقط درماني مصوب  .40
به  ،الخلقه هستند به منظور نجات جان مادران و همچنين جلوگيري از تولد كودكاني كه ناقص

  .پزشكان متخصص ذيصالح اجازه سقط درماني داده شد تا حسب مقررات اين قانون اقدام نمايند

  6/7/1384هاي سراسري مصوب  قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم آزمون .41
هاي بدوي و تجديد  هاي سراسري اجازه داده شد هيأت براي رسيدگي به تخلفات و جرايم آزمون

نسبت  ،ها تشكيل و برحسب مقرراتي كه در اين قانون وجود دارد به تخلفات آزموننظر رسيدگي 
  .دنبه رسيدگي به تخلفات مربوطه اقدام نماي

  15/6/1385قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب  .42
 ،پس از الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه ملي با دخانيات و امضاي پروتكل مربوطه توسط ايران

در مجلس شوراي اسالمي به  باشد ميسالمت جامعه  ارتقايقانون مزبور كه يكي از قوانين مهم 
تصويب اين قانون يكي از افتخارات جمهوري اسالمي ايران . تصويب نمايندگان محترم رسيد

كه پروتكل مربوط به مبارزه است شود كه كشور ايران يكي از اولين كشورهايي  يادآور مي .است
  .دخانيات را امضاء نموده است ملي با

احكام  ،ساله پنج هاي هعالوه بر قوانين فوق در ضمن تصويب قوانين بودجه سنواتي و قوانين برنام .43
قانون  198الي  192بسيار مهمي در رابطه با بخش سالمت به تصويب رسيده كه مهمترين آنها مواد 

  .هستندامه چهارم توسعه قانون برن 94الي  84و  49ساله سوم و مواد  برنامه پنج
داده و  ها هيكي از قوانين مترقي برنامه چهارم توسعه است و استقالل بيشتري به دانشگا ،49ماده 

راستاي ايجاد نمود تا با اختيارات بيشتري در  ها ههاي امناي دانشگا هيأت براياين فرصت را 
  .نمايندگيري  تصميمو مؤسسات آموزش عالي  ها هپيشبرد اهداف دانشگا

  .قانون شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي براي حل مسايل بين بخش تشكيل گرديد  84در ماده 
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عدالت و گسترش بيمه مخصوصاً  هاي شاخصقانون برنامه چهارم در رابطه با  91و  90در ماده 
  .پزشك خانواده و نظام ارجاع احكام خوبي به تصويب رسيد

پايدار  يكل بيماران تصادفي را به صورت اساسي حل كرد و اعتبارقانون برنامه چهارم مش 92ماده 
  .براي بخش سالمت ايجاد نمود

در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف  .44
الزم است يادآوري  .بخش سالمت آمده است ارتقايآن در مواد معين نيز احكام خوبي در رابطه با 

م كه احكام برنامه و قانون تنظيم بخش مقررات مالي دولت با پايان قانون برنامه چهارم اعتبار ينماي
بايد تدبيري جهت  ،با توجه به كارايي مثبت آنها در امور بخش و را از دست خواهند داد دخو

  .استمرار آنها انديشيده شود
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  مقدمه
گيري مسايل  هاي متنوع يادگيري در گستره وسيع شكل عرصهآموزش علوم پزشكي به سبب نياز به 

هاي خاصي برخوردار است كه در  ها از ويژگي مرتبط با سالمت و بيماري مردم، نسبت به ساير آموزش
پزشكي به عنوان يك حرفه مقدس و به عنوان يكي  .شود آموزش باليني به مفهوم وسيع آن متبلور مي

هاي    هاي مختلف نقش   زاران سال پيش مطرح بوده است و اطبا در دورهها از ه   ترين حرفه از حساس
آور  هاي فناوري و گسترش دانش علوم پايه با سرعتي سرسام   پيشرفت. اند ايفا كرده   مهم و حساسي را

صورت سينه  دگرگون و از حالت يك حرفه يا فن كه به در اوايل قرن بيستم سبب شد كه پزشكي كامالً
اين زمان وظيفه تدريس علوم پايه و باليني و   در . شد، خارج گردد مي   آموزشه آموخته و سين به  

بر عهده گرفتند و به همين دليل مدارس پزشكي  را هاي فني به دانشجويان   آموزش مهارت
 .هاي باليني باشند   آموزش مهارت  هاي وابسته به مدارس پزشكي به وجود آمدند كه عرصه   بيمارستان

با ظهور مفهوم جديد سالمتي و بهداشت و به دنبال نداي تحوالت جهاني در آموزش پزشكي كه در 
را به عنوان گامي  PHCقزاقستان شروع و استراتژي  يدر آلماتا1978اولين نشست جهاني آن در سال 

 پيشنهاد نمود و پس از آن مصوبات 2000اساسي در دستيابي به هدف بهداشت براي همه تا سال 
 هاي آموزش پزشكي در برنامه ، ضرورت تغيير1988گردهمايي جهاني ادينبورگ در اسكاتلند در سال 

هاي آموزش پزشكي  و نقش نوين پزشك قرن آينده سبب شد كه در برنامه بر مبناي نيازهاي جامعه
رماني د _التحصيالن در شناسايي مشكالت بهداشتي هاي فارغ تغييراتي رخ دهد به نحوي كه توانمندي

جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سالمت مردم افزايش يابد كه اين امر منجر به تغييرات در 
 .هاي آموزش دوره پزشكي عمومي شد برنامه

مسلماً تربيت هزاران نيروي . اي بود هاي گسترده آموزش پزشكي در قرن بيستم شاهد موفقيت
ها ايفا  اساسي را در كاهش مرگ و مير انسانمتخصص، در سطوح مختلف در علوم پزشكي، نقشي 

اي از طرف  اما آموزش پزشكي، به ويژه در دو دهه آخر قرن بيستم، با انتقادات جدي و گسترده. نمود
هاي تخصصي،  اندركاران آن مواجه گشت، به طوري كه بسياري از انجمن متخصصين و دست

هر چند . ات جدي در آموزش پزشكي گرديدندها و متخصصين، خواستار تغيير و انجام اصالح سازمان
باشد، ولي سرعت  هاي گذشتگان نمي وجه به معناي ناديده گرفتن تالش تقاضا براي اصالح به هيچ

تغييرات در نظام سالمت و نيازهاي جامعه، بازنگري در آموزش پزشكي را به نحوي كه پزشكاني 
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برخي از . نمايد تربيت كند، ضروري مي متناسب و آماده رويارويي با مشكالت قرن بيست و يكم
 :آموزش پزشكي، به خصوص در دو دهه آخر قرن بيستم مطرح شده است، عبارتند از انتقاداتي كه به

بر هم خوردن نسبت نيروهاي متخصص در مقابل نيروي عمومي، تمركز بيش از اندازه   •
الق پزشكي در ها، فقدان جايگاه جدي آموزش اخ محتواي آموزشي بر درمان بيماري

هاي آموزشي، فقدان موضوع طب جايگزين در آموزش پزشكي، فقدان آموزش در  برنامه
هاي علوم اجتماعي و انساني، تمركز بر آموزش بيمارستاني، فقدان آموزش بر روي  زمينه

  ،بيماران مرحله آخر حيات
ه شدن نگري در آموزش پزشكي موجب قطعه قطع گرايي و كالن فقدان تناسب بين تخصص •

اندركاران  به نحوي كه برخي از دست ،مفاهيم جامع در سالمت و آموزش پزشكي شده
  .آموزشي را دچار فقدان بينش جامع، كالن و كلي از سالمت نموده است

اندركاران آموزش  دست تاريخچه آموزش پزشكي در قرن بيستم، شاهد نوسانات مكرر در بينش
طعي تمركز بر ادر مق و باحث آموزشي بر سلول و ملكولتمركز م مدتيكه در  طوري ،پزشكي است

هاي پاياني قرن بيستم، تمركز بر فرد  ها، تمركز بر خانواده، تمركز بر جامعه و در سال ها و ارگان بافت
ي ااگر رسالت آموزش پزشكي، سالمت به مفهوم كالن آن باشد، بايد اهداف و محتو .بيمار بوده است

ر فرد به تمركز بر جامعيت سالمت اعم از ژن، فرد، خانواده، جامعه و آموزش پزشكي از تمركز ب
بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت، سالمت منحصر به سالمت جسمي نيست . اجتماع تغيير كند

نكته مهم در اين نگرش . سالمت جسمي، روحي، رواني و حتي اجتماعي است: و ابعاد سالمت، شامل
 .اند مت از يكديگر قابل تفكيك نيستند و بطور كامل به يكديگر گره خوردهاين است كه اين ابعاد سال

بنابراين، در آموزش پزشكي بايد نگرشي جامع به همه ابعاد سالمت و به خصوص بهداشت رواني در 
  .دنياي جديد، داشت

ه ياراهايي است كه براي و ماموريت اصلي همه سازمان پاسخ گفتن به نياز موجود در جامعه، وظيفه
بسياري سبب تغيير  ها، عواملبيرون از اين سازمان ،گونه كه پيشتر بيان شد همان. گيرندخدمات پا مي

ساختار پويا و مطلوب آنست كه هر سازمان از چنان . شودحجم و نوع نياز در جامعه مي
د و از اين راه هاي تغيير از محيط، خود تغيير ياببرخوردار باشد كه با دريافت پيام پذيري انعطاف

ها، بويژه نيست و سازمانگونه  بدينغالباً اما . هماهنگي پيوسته خويش را با تغييرات محيط فراهم آورد
ناگزير ميان نيازهاي جامعه و خدماتي كه قرار . بسيار دارند هاي سنتي، از اين حالت فاصلهمعهدر جا

نه گيرندگان  ،افتد و به همين دليلفاصله مي ،دباشن را به عهده داشته آنهايه ارا وظيفه هااست سازمان
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شود احساس مي ارايهخدماتي كه  گيرد وخدمات و نه حتي خود سازمان از كاري كه صورت مي
ت دوران، به سبب طبيعت اثرپذير سالمت و خدمات مربوط به آن از خصوصيا. كنندرضايت نمي

كه به گذر سالمت مشهور شده است، تغيير هاي گوناگون محيطي ، و عاملپيشرفت دانش و تكنولوژي
ضروريست نظام سالمت از آمادگي، انعطاف پذيري . نيازهاي جامعه در اين عرصه شتاب بيشتري دارد

نظام  اصالح و كارآمدي كافي براي برخورد با اين تغييرات برخوردار باشد، لذا براي نيل به اين اهداف،
 در بخش سالمت به عنوان راهي مؤثر و ضروري، امعهجهت پاسخگويي نيازهاي واقعي ج سالمت در

  . است اجتناب ناپذير
مدهاي يكسان آي بسيار با هم تفاوت دارند و كشورهاي مختلف با دريهاي سالمتي از نظر كارا سيستم
ي يحفظ كارا. با يكديگر تفاوت دارند، از نظر دستيابي به اهداف سالمتي  موزش يكسانآها و  نهو هزي

.  سياستگذاران سالمت بوده است  هاي اصلي و عمده ها پيش يكي از دغدغه متي از سالسيستم سال
سيستم را افزايش  كارايياند تا  هاي سالمت دست زده به بازسازي حوزه بسياري از كشورها اخيراً

منتشر شده است و  Health sector reformسالمت  مقاالت متعددي در زمينه اصالح حوزه . دهند
اصالح   و تاثير كاراييگيري  اندازه  بهترين روش  ارايهمذاكرات و منازعات متعددي به منظور ارزيابي و 

ها از قبيل  كه عملكرد مطلوب نظام سالمت در تمام جنبه يياز آنجا. حوزه سالمت انجام گرديده است
ها و  ش به طور كامل به دانش، مهارتخدمات بهداشتي و درماني، پژوهش، مديريت و رهبري و آموز

 نظام سالمت دراصالح زير بناي  آموزشلذا  ،التحصيالن دانشگاهي بستگي دارد هاي فارغ ييتوانا
 ،شكل ،امكانات ،نيازها ،آموزش بر حسب شرايط. باشد مي جهت پاسخگويي نيازهاي واقعي جامعه

در بخش . هاي مختلفي صورت گيرد ه روشتواند ب كنندگان مي نحوه اجرا و نوع شركت ،مدت ،محتوا
روشي كه با  ،انتخاب روش آموزش است ،شود ريزان مطرح مي سالمت يكي از نكاتي كه براي برنامه

ما بايد بدانيم كه در شرايط مختلف و با توجه به . گيرند توجه به آن افراد در فرايند يادگيري قرار مي
 ،كننده برنامه گروه يا واحد عرضه ،گروه آموزش دهنده ،گروه هدف ،ها انگيزه ،عواملي مانند اهداف

هر نظام آموزشي بايد . و زمان چه روشي را بايد انتخاب نماييم) نيروي انساني ،بودجه ،فضا (امكانات 
طراحي   تهيه فرايند تدريس درحقيقت. برنامه مدوني را طراحي نمايد ،قبل از اجراي آموزش

هاي خود را بطور نظام يافته و سيستماتيك  آموزش بايد فعاليت در امر. سيستماتيك آموزشي است
فضا و  ، ها روش ، وسايل ، برنامه ، گر آموزش ، يعني عناصر يك نظام آموزشي مانند فراگير ،انجام دهيم

  .غيره را در قالب يك فرايند ترسيم نماييم
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خدمات در مجامع علمي  رايهادر آلماتا ايده ادغام بين آموزش و  PHCپس از مطرح شدن استراتژي 
هاي علمي  عرصه Integration ،هاي پزشكي آمريكا از دانشكده% 30در حال حاضر . دنيا مطرح گرديد

هاي پنسيلوانيا،  توان در دانشگاه هايي از آن را مي و خدمات پزشكي به وجود آمده است كه نمونه
در . نام برد Dukeو دانشگاه  Mayo clinicميشيگان، نيومكزيكو، داكوتاي شمالي، كاروليناي شمالي، 

انگلستان، در هلند دانشگاه ماستريخت و در مصر دانشگاه  ي، در گالسكو Mac masterكانادا دانشگاه 
درماني  _هاي خدمات بهداشتي ي هستند كه آموزش پزشكي را با عرصهيها كانال سوئز نيز از دانشگاه

هاي  هاي آكادميك پزشكي و عرصه شاركت در عرصهم. اند به درجات مختلف در هم ادغام نموده
در كنفرانس منطقه مديترانه شرقي در العين امارات متحده عربي و در سال  1995خدمات، در سال 

پذيري  وليتؤي و مسينظر و بحث قرار گرفت و پاسخگو در نشست بارسلون مورد تبادل ،1997
اين ايده توسط فدراسيون . تاكيد قرار گرفتهاي پزشكي در مقابل نيازهاي جامعه مورد  دانشكده

نيز مورد حمايت قرار  UNICEFو  WHO ،UNFPAهاي جهاني  جهاني آموزش پزشكي و سازمان
  .گرفت

 آمـوزش و با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظيفـه   ،1364سال  ما نيز ازدر كشور 
ه اين وزارتخانـه نهـاده شـد كـه بـا ايـن گـام        تربيت نيروي انساني بخش بهداشت و درمان نيز به عهد

هـاي   اي بهبـود برنامـه  هـ  تـرين راه حـل   كه يكي از عمـده  عيني ادغام آموزش و خدمتتجلي  ،اساسي
پاسـخگويي بهتـر بـه نيازهـاي     چـرا كـه توانمنـدي يـك پزشـك در       .آموزش پزشكي بود محقق شـد 

ـ    در گرو فراهم بودن عرصـه  جامعهدرماني  _بهداشتي ادگيري در طـول دوره آمـوزش   هـاي مناسـب ي
بـه عنـوان يكـي از     مواجهـه بـا نيازهـاي واقعـي جامعـه     پزشكي مي باشد و لـذا كسـب آمـوزش در    

گردد كه وزير  مي بر 1351اما در ايران سابقه اين حركت به سال . ريزي تعيين گرديد هاي برنامه سياست
هـا و كارشناسـان وزارت بهـداري     علوم و آموزش عالي وقت با همكاري تعدادي از اسـتادان دانشـگاه  

پرداختند   وقت و همكاري سازمان جهاني بهداشت به بررسي وضعيت نظام سالمت و آموزش پزشكي
ايـن   در. جلد كتاب تحت عنوان راهـي بـه سـوي تندرسـتي منتشـر شـده اسـت        4و نتيجه مطالعه در 

پزشـكي و خـدمات   هـاي آمـوزش    عرصـه  درمـاني و ادغـام   _ايجاد شـبكه بهداشـتي   الگويمجموعه 
  .شده است ارايهدرماني به عنوان يك طرح انقالبي  _بهداشتي

برقراري عدالت اجتماعي به منظـور   اين الگو بعد از انقالب با توجه به فراهم بودن زمينه اجرايي از نظر
درمـاني كشـور در    _، توسعه شبكه بهداشتي درماني _فراهم نمودن دسترسي مردم به خدمات بهداشتي

در مجلس شوراي اسالمي به تصـويب رسـيد و بـه منظـور نزديكـي عرصـه آكادميـك و         ،1363سال 
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جهت افزايش پذيرش دانشـجو بـه منظـور تـامين      در ،گيري از امكانات و منابع اين دو خدمات و بهره
هاي گروه پزشـكي و اسـتفاده از    گيري از توان علمي و تخصصي دانشكده ، بهره منابع انساني مورد نياز

نات فيزيكي و توان فني بخش بهداشت و درمان كشور در جهت تامين نيروي انساني مـورد نيـاز،   امكا
هـاي علـوم پزشـكي در سـال      دانشـگاه  ،كمك به بهبود كيفيت خدمات و ارتقاي سطح سالمت جامعه

هاي علوم پزشكي از تجربيـات ارزنـده فنـي     دانشگاه ،در نتيجه اين ادغام .در كشور تشكيل شد ،1364
 .مند گرديدند بهره UNFPAو  W.H.O ،  UNICEFالمللي مثل  هاي بين مانساز

توسـعه آمـوزش و تحقيقـات و    ، لحـاظ توسـعه شـبكه   ه سير تكاملي خود را ب 1364اين روند از سال 
ـ بطوري كه پرفسور والتـون ر . طي كرد ،نزديكي دو عرصه علم و عمل يس سـابق فدراسـيون جهـاني    ي

ادغـام   سياسـت   ، الگوي ايران كـه در آن   از ايران داشت 1372در سال بازديدي كه  آموزش پزشكي در
كامل عرصه آكادميك و خدمات به تصويب و اجرا درآمده است را الگوي آموزش پزشكي قرن بيست 

ايران  مندانه به ادغام بي نظير آموزش پزشكي و نظام سالمت در دنيا عالقه«: نويسد نامد و مي يكم مي و
و اين موضوع به كرات از طرف بسـياري از صـاحب نظـران آمـوزش پزشـكي و       »چشم دوخته است

  .مطرح شده است  UNICEFو UNFPA  و W.H.Oهاي جهاني از قبيل  سازمان
هاي علوم پزشكي شـيراز و شـهيد بهشـتي در     دانشكده پزشكي دانشگاه يپروژه ارزشيابي و اعتبار بخش

به عنوان پروژه پايلوت پذيرفته شدند كـه دليـل    از طرف فدراسيون جهاني آموزش پزشكي 1380سال 
  .عمده اين اتفاق ادغام آموزش پزشكي و نظام سالمت بوده است

  بهبود تغذيـه،   ، ارتقاي سطح سواد، ، تغيير شيوه زندگي عوامل اثرگذار برآن با توجه به تعريف سالمت و
ي توسعه منجر بـه تغييـر سـيماي    ، توسعه سريع علم و تكنولوژي و بطور كل بهبود دسترسي به خدمات

وري پزشـكي  اافزايش اميد به زندگي شده است و با توجه به پيشرفت سريع علم و فن بيماري، مرگ و
، پـژوهش و عرصـه خـدمات     ، برقراري چرخه آمـوزش )شود برابر مي 2ماه  20كه دانش پزشكي هر (

  .درماني ضرورتي اجتناب ناپذير است _بهداشتي
هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و  عهده دانشگاه كي و بهداشتي در ايران برآموزش نيروهاي پزش

اين امر دارد و برخي نهادهاي دولتـي   البته دانشگاه آزاد اسالمي نقش قابل توجهي در .باشد درماني مي
 212درماني و  _دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 42تعداد . نيز به تربيت اين نيروها مشغولند

 .باشـند  استان وجود دارد كه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي مـي   30دانشكده در 
اهللا، آزاد  كه شامل ارتش، بقيـه  هستندتعداد چهار دانشگاه علوم پزشكي نيز غير وابسته به وزارت متبوع 

 _بهداشـتي هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات      تعداد كل دانشجويان دانشـگاه . شوند اسالمي و شاهد مي
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نفر بوده است كـه   85407برابر با  1386هاي وابسته در سال  درماني كشور شامل پزشكي و ساير رشته
عضو  12500از . بهداشت و پيراپزشكي است% 12پزشكي و % 19آن در رشته پرستاري و مامايي، % 29
درمـان و   _تهاي علوم پزشكي كشور وابسـته و غيـر وابسـته بـه وزارت بهداشـ      ت علمي دانشگاهياه

 شـاخص . مربـي هسـتند  % 67/24اسـتاديار،  % 99/48دانشـيار،  % 42/19اسـتاد،  % 6.84آموزش پزشكي 
  .است 1به  5/8 نسبت دانشجو به هيات علمي در كل

درمان و آموزش پزشكي، هنوز ادغام كامل  _عليرغم ادغام سازماني و ساختاري وزارت بهداشت
مندي مطلوب از فلسفه مترقي ادغام، دستيابي  الزمه بهره. عملياتي در سطوح مختلف، تحقق نيافته است

هاي آينده را مستند به شواهد علمي و  به تحليل جامع از وضعيت موجود است تا بتوان برمبناي آن گام
با اطمينان كامل برداشته و از  يفيت آموزش و خدمات پزشكيكدر راستاي حفظ منافع ملي و ارتقاي 

  .كاري جلوگيري كرد اتالف نيرو و سرمايه و دوباره

  تاريخچه آموزش پزشكي در ايران
اي  گذاري و پيشرفت و توسعه و تكامل بسياري از علوم و فنون نقش مهم و برجسته ايرانيان در پايه

طب در ايران . علم پزشكي است ،روند در آن پيشگام به شمار مي از جمله علومي كه ايرانيان. اند داشته
گردد و  پيشينه پزشكي در ايران به دوران پيش از اسالم باز مي. باستان داراي مقامي ارزنده بوده است

، در سده سوم ميالدي در جندي شاپور  ، در دوره ساسانيان نخستين مركز آموزش پزشكي در ايران
طب بقراطي را  ،دانشمندان يوناني ،مدرسه پزشكي جندي شاپور در. برپا شدنزديك اهواز كنوني 

هاي پزشكي جهان ايفا كردند و  ي در پيشرفتيدانشمندان ايراني نقش به سزا. كردند تدريس مي
هاي مرجع در كشورهاي مختلف تدريس  به عنوان كتاب ها هاي پزشكي آنها قرن دستاوردها و كتاب

اوج  .يان داشتياسالم به اروپا نقش مهمي در پيشرفت و ترقي اروپا ز جهانانتقال علوم ا. شد مي
«  دوره زرين پزشكي ايران«، سده نهم تا چهاردهم ميالدي بوده است كه آن را  شكوفايي طب در ايران

علي «افرادي مثل  .هاي برجسته تاريخ طب ايران درخشيدند در همين دوران بود كه شخصيت. اند ناميده
صاحب كتاب معروف » ابوبكر محمد بن زكرياي رازي«، »فردوس الحكمه«مولف  »طبري بن ربن

، ابن سينا »كامل الصناعه الطبيه الملكي«، علي بن عباس مجوسي اهوازي نويسنده اثري به نام »الحاوي«
ذخيره «كه كتاب » اسماعيل شرف الدين جرجاني«در طب و باالخره  » قانون«مولف كتاب 

  . را تاليف كرد» مشاهيرزخوا
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باشد كه  داراي آثار زيادي در زمينه طب مي ،زيسته محمد بن زكرياي رازي كه در قرن چهارم هجري مي
اين كتاب كه شامل يك دوره كامل طب تا دوران . را نام برد »الحاوي«توان كتاب  از مهمترين آنها مي

سال  540ترجمه شد و بالغ بر  ن التينبه زبا Continentميالدي با عنوان  1279در سال  ،باشد رازي مي
   .شد در دانشگاه سوربون فرانسه در رشته پزشكي تدريس مي

مقدم حكما و اطبا در ادوار اسالمي و از متفكران و  ابن سينا يا ابوعلي سينا بزرگترين دانشمند ايران و
 زي صاحب آثار ووي كه متعلق به قرن پنجم هجري است به مانند را. دنياست قدر دانشمندان عالي

شهرتي جهاني  »در پزشكي قانون«كتاب   ، ابن سينا آثاراز ميان . فات بسياري در زمينه پزشكي استيلتا
، داروهاي تركيبي و غير تركيبي و امراض  طب اين كتاب شامل مطالبي درباره قوانين كلي. يافته است
هاي التين  ا آغاز نهضت ترجمه به زبانقرن دوازدهم ميالدي همراه ب كتاب قانون در.  باشد مختلف مي

 قانون كه . نسه و آلماني نيز برگردانده شده استا، فر هاي انگليسي امروز به زبان تا ترجمه شد و
  درسي پزشكي در به عنوان متن ،مجموعه مدوني از كل دانش طبي باستاني و اسالمي است

جالينوس و   ميالدي در كنار آثار 1650سال گرفت و تا  هاي اروپايي مورد استفاده قرار مي دانشگاه
  . شد مون پليه تدريس مي هاي لوون و موندينو در دانشگاه

ها مركزيت مشخص و  كنترل بيماري هجري شمسي، در بهداشت جامعه و 12تا قبل از قرن 
دار  هيات صحيه يا مجلس صحت كه عهده 12 در نيمه قرن. هاي واضحي وجود نداشت مسووليت
اين مجلس جاي خود را به شوراي بهداشتي ايران، . گرديد تشكيل ،ت داخلي مملكت بودحفظ سالم

 ،از آن زمان تا زمان انقالب اسالمي. به وزارت صحيه و خيريه داد نهايتاً مجلس حفظ الصحه و
سازمان صحي، اداره كل  :عبارت بودند از ،نهادهاي دولتي كه امر بهداشت و درمان را به عهده داشتند

بهداري و بهزيستي و وزارت بهداشت،  يح مملكتي، اداره كل بهداري، وزارت بهداري، وزارتصح
 .درمان و آموزش پزشكي

دارالفنون يك . اندازي كرد خان اميركبير، صدر اعظم كشور، دارالفنون را راه ميرزا تقي 1227در سال 
توپخانه، مهندسي، پزشكي، داروسازي هاي پياده نظام، سواره نظام،  آموزشگاه دولتي بود كه داراي رشته

استادان خارجي در رشته پزشكي طب اروپايي و استادان ايراني اصول طب ابن . شناسي بود و معدن
رشته پزشكي دارالفنون تا قبل از تأسيس دانشگاه تهران تنها مركز آموزش . كردند سينا را تدريس مي

  .ددا پزشكي و داروسازي كشور بود كه ديپلم طبابت مي
نفر آنان  5نفر عازم اروپا شدند كه  45شمسي  1237هاي اول، در سال  التحصيل شدن گروه پس از فارغ

برخي از افراد پس از مراجعت به تدريس آموزش پزشكي همت . كردند در رشته پزشكي تحصيل مي
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شمسي قسمت طب  1297در سال . آغاز شد 1290نام پزشكان طبق قانون از سال  ثبت. گماردند
تعداد . نفر بود 94 شمسي جمعاً 1303مدرسه طب در سال  هاي تعداد محصل. گرديددارالفنون مستقل 

نفر  652نفر داراي ديپلم طب و  253نفر بود كه از اين ميان  905نيز  1304كل پزشكان كشور در سال 
  .داراي مجوز طبابت بودند

معارف تشكيل  اليحة تاسيس دانشگاه تهران در كميسيوني كه بدين منظور در وزارت ،1313در سال 
هر  ،طبق اين اليحه. تصويب رسيد اصغر حكمت آن را به مجلس تقديم كرد و به شد، تنظيم و علي

. آنها دانشكدة طب و شعب و فروع آن بود يكي از. ناميده شد »دانشكده«يك از مدارس عالي، 
توسط  1313 بهمن 15تشريح، نخستين قسمت دانشگاه تهران بود كه ساخته و در ساختمان تاالر 

در اين زمان دكتر . آغاز گرديد چند روز بعد تعليم طب و تشريح براي دانشجويان. رضاشاه افتتاح شد
معاونت دانشكده را  ،دانشكده و دكتر ابوالقاسم بختيار رياست) لقمان الدوله(محمد حسين لقمان ادهم 

طبق اين . شوراي دانشكده رسيد اساسنامة دانشكدة طب به تصويب 1316در اسفند . عهده داشتندبر 
سه رشته تعليمات نظري، عملي و سريري  :اساسنامه، تحصيالت دانشكدة طب عبارت بود از

شد و  تعليمات نظري و عملي بود كه در دانشكده انجام مي دو سال اول مخصوص). معالجات باليني(
 ها به تعليمات سريري دانشجويان موظف بودند كه هر صبح تا ظهر در بيمارستان ل بعدچهار سا

دانشكده پزشكي  ،به طور رسمي .بپردازند و عصرها در دانشكده تعليمات نظري و عملي را دنبال كنند
، پروفسور 1318طبق قانون مصوب نهم بهمن  1318در سال . افتتاح شد 1317در سال  ،دانشگاه تهران

 وي اصالحيه قانون دانشگاه پزشكي را تنظيم و به تصويب. دانشكده منصوب گرديد برلين به رياستا

اعلم تابع دانشكدة  هاي سينا، رازي، روزبه و امير مجلس شوراي ملي رسانيد كه طبق آن بيمارستان
در . آورد دانشكده را به شكل فرانسوي در امور آموزش ،همچنين ابرلين. پزشكي دانشگاه تهران شدند

هاي  براي هر كرسي يك استاد در نظر گرفت كه با عنوان وي تعدادي كرسي تأسيس كرد و ،اين راستا
دانشكده پزشكي . بيست كرسي پزشكي تأسيس كرد ،وي در كل. كردند تدريس مي دانشيار و استاديار

كان براي گرفتن و به دنبال آن، تعدادي از پزش كردآغاز را  تربيت متخصصان 1332تهران از سال 
و  1346با تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي در بهمن ماه . تخصص به خارج از كشور اعزام شدند

، نخستين گام در جهت تمركز، تجديد 1348در سال  »شوراي مركــزي آموزش« متعاقب آن تشكيل
 .داشته شدها و مؤسسات آموزش عالي در كشور بر يك نظارت مركزي بر دانشگاه سازمان و اعمال

هاي بعد افتتاح شدند و تا سال  هاي پزشكي تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز و ملي در سال دانشكده
هاي پزشكي فسا و جهرم در كنار  دانشكده. هفت دانشكده پزشكي وجود داشت ،48- 49تحصيلي 
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هاي پزشكي كرمان، اروميه، كرمانشاه و همدان و علوم تندرستي تهران در  دانشگاه شيراز و دانشكده
  . تأسيس شدند 50دهه 

تا قبل  ،ساله خود، از زمان تأسيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران 40 آموزش پزشكي در دوره تقريباً
اين دوره پذيرش دانشجو در دو سوم آخر . گرفت قالب اسالمي، به سبك كالسيك غربي انجام ميناز ا

  . آمد شد كه ابتدا هر دانشگاه جداگانه و سپس به صورت كنكور سراسري در از طريق كنكور برگزار مي
ريزي گروه  ستاد انقالب فرهنگي تأسيس شد و مسؤوالن برنامه ،1359پس از انقالب اسالمي، در سال 

ر اين زمان آموزش علوم د. موزشي گروه پزشكي شدندآهاي  دار ستاد بازنگري به برنامه پزشكي عهده
دكتر كالنتر معتمد و . پزشكي در كشور زير نظر مجتمع آموزشي و پژوهشي وزارت علوم وقت بود

تشكيل «با تصويب قانون  24/7/1364 در. دكتر صادقي شجاع جزء آخرين روساي اين مجتمع بودند
هاي وزارت فرهنگ و  اختيارات، وظايف و مسؤوليت كليه» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تر و  هدف از اين اقدام استفاده آسان. وزارتخانه جديد انتقال يافت آموزش عالي در آموزش پزشكي به
به منظور  ،هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امكانات و بيمارستان مؤثرتر از

 خانه اي تشكيل اين وزارتاز ابتد. هاي گسترش آموزش پزشكي در سطح كشور بود اجراي برنامه
اي طراحي شد كه در نهايت هر استان يك دانشگاه علوم پزشكي داشته باشد كه كليه  ها به گونه هدف

پس از تشكيل وزارت . دار شود امور آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني هر استان مربوطه را عهده
ان اولين معاون آموزشي و پژوهشي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر نوحي به عنو

جناب آقايان دكتر نوحي، دكتر  ،كنون تا 1365پس از تشكيل معاونت پژوهشي در سال . فعاليت نمودند
زاده، دكتر پژوهي، دكتر بهرامي، دكتر فروتن، دكتر كريمي، دكتر محققي، دكتر  زاده، دكتر فرتوك ملك
دار  رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عهدهوليت تصدي معاونت آموزشي وزاؤمس و اللهي عين
  .اند بوده
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  دستاوردهاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
هاي  با هدف كلي ارتقاي كيفيت آموزش در دانشگاه 1368مركز توسعه آموزش پزشكي در آذرماه سال 

. تاسـيس گرديـد  ، درمان و آموزش پزشـكي   علوم پزشكي كشور در معاونت آموزشي وزارت بهداشت
گردد و اولـين مركـز    در دانشگاه بوفالو آمريكا بر مي 1955سابقه اين حركت و تفكر در جهان به سال 

مركـز توسـعه آمـوزش در    . تاسـيس گرديـد   1958و در سـال   توسعه آموزش در دانشگاه وسترن ريزر
آمـوزش  «نامـه جهـاني   بر 1969آغاز بكار نمود و در سال  1959نوي شيكاگو نيز در سال  دانشگاه ايلي

توسط اين مركز طراحي و بـه اجـرا    ؛بنا به توصيه گروهي از مشاوران سازمان جهاني بهداشت »اساتيد
ايران نيز همانند برخي از كشورهاي جهان از اين برنامه استقبال و تعدادي از اسـاتيد دانشـگاه   .  در آمد

مراجعت بخش آموزش پزشكي را در سـال  ها اعزام نمود كه پس از  شيراز را براي شركت در آن دوره
 RTTC )Regional Teacher Training ايـن بخـش بنـام    .  در دانشگاه شـيراز تاسـيس نمودنـد    1972

Center(، هاي منطقـه مديترانـه شـرقي نيـز فعاليـت       ، در دانشگاه عالوه بر آموزش اساتيد دانشگاه خود
در ادامـه   ،1368در سـال  .  تعطيل در آمـد  به حالت 1978نمود و پس از شش سال فعاليت در سال  مي

 ،، مركز توسعه آموزش در معاونـت آموزشـي وزارت   هاي بخش آموزش پزشكي دانشگاه شيراز فعاليت
ز ا . هاي علـوم پزشـكي كشـور مبـادرت ورزيـد      تاسيس و به امر آموزش اعضاي هيات علمي دانشگاه

هاي علـوم پزشـكي كشـور     كزي در دانشگاهآنجايي كه يكي از اهداف اصلي اين مركز ايجاد چنين مرا
انـدازي چنـين    زمينه را براي راه ،هايي از هر دانشگاه هاي متعدد و تربيت هسته ، لذا با انجام فعاليت بود

،  هـاي علـوم پزشـكي اصـفهان     ها فراهم نمود و به تدريج مراكز توسعه در دانشگاه مراكزي در دانشگاه
مركز توسعه آمـوزش وزارت در  .  شيراز و يزد ايجاد گرديدند ، مشهد ، تبريز ، تهران، ايران ، شهيد بهشتي

هاي اجرايي اين مركز بـه   ريزي آموزشي ادغام و بسياري از فعاليت با مركز مطالعات برنامه ،1372سال 
مركز جديد تحت عنوان مركز مطالعات و توسـعه آمـوزش پزشـكي از سـال      .ها محول گرديد دانشگاه

هـاي مراكـز    ، هماهنگي و نظـارت بـر فعاليـت    ، برنامه ريزي دار امور سياستگذاري عهده ،نكنو تا 1372
هاي علوم پزشكي كشور مراكز يا  در حال حاضر در كليه دانشگاه . ها بوده است توسعه آموزش دانشگاه

لي هاي آموزشي در زمينه پنج وظيفه اص عنوان بازوي قوي اجرايي معاونت هواحدهاي توسعه آموزش ب
نمايند و اقدامات  فعاليت مي)  ارزشيابي و پژوهش ،آموزش مداوم ،آموزش اساتيد ،ريزي درسي برنامه( 

در حـال حاضـر در كليـه    . انـد  موثر و مفيدي را در راستاي ارتقاي كيفيت آمـوزش بـه انجـام رسـانده    
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هـاي   ونـت هاي علوم پزشكي، مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشـكي تحـت نظـر معا    دانشگاه
  . عهده دارند بهها  ارتقاي كيفي آموزش را در دانشگاه مسووليتآموزشي، 

فكر براي فكرشناسي و فكرسازي در زمينـه آمـوزش    هاي در اصل اتاق استراتژيست ،اتاق فكر آموزش
كه اتاق فكر در واقـع، ابـزار پنهـان مـديريت امـروز بـراي       ست غافل شد اين آنچه كه نبايد از آن. است
راهكارهـا،   ماندن از خطا در تشخيص مسير، چشمان تيزبين مديريت براي بررسي امـور و نقـد   مصون

ها و  ها، خودمحوري  پرهيز از خودبيني تهديدها و فرصتي براي و ها فضايي مناسب براي مقابله با آسيب
آموزش با هدف ايجـاد پايگـاه فكرسـازي، محيطـي بـراي       پس وجود اتاق فكر. ستاها  نگري  سطحي

امري ضروري و  ،محلي براي دريافت فكرها و نگهداري در بانك اطالعات بازسازي و اصالح فكرها و
در حال حاضر مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در كشور به عنـوان   .ناپذير است  اجتناب

   :باشد يدر محورهاي زير م دهند كه عمدتاً اي انجام مي هاي گسترده فعاليت ،هاي فكر آموزش اتاق
كـالن بـراي مراكـز مطالعـات و توسـعه آمـوزش علـوم پزشـكي          ريـزي  سياستگذاري و برنامـه  .1

 ،هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه

هاي كشوري آموزش پزشكي بـراي تقويـت مراكـز مطالعـات و      ريزي و برگزاري كارگاه برنامه .2
 ،ها توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه

  ،هاي علوم پزشكي و كيفي دانشگاه تحليل وضعيت موجود و تغييرات كمي .3

هـا بـراي    دانشـگاه   اندازي و ارتقاي شبكه مراكز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم پزشـكي    راه .4
 ،پويايي مراكز

 ،هاي علوم پزشكي هاي پژوهش در آموزش در دانشگاه سياستگذاري براي انجام طرح .5

 ،كشور هاي علوم پزشكي ريزي كالن و هدايت قطب سياستگذاري و برنامه .6

 ،مرور منابع و انجام مطالعات در آموزش پزشكي پاسخگو .7

   ،آموزش پزشكي جامعه نگر هاي  برگزاري همايش .8
هاي علوم پزشكي كشور و حمايت آنها و  نيازسنجي تجهيزات آموزشي دانشگاه و  سياستگذاري .9

 ،Skill Labهاي باليني  تجهيز مراكز آموزش مهارت

 و هاي علمي علوم پزشكي كشور براي انجمن ريزي كالن سياستگذاري و برنامه .10

 .ريزي در زمينه هدايت و پرورش استعدادهاي درخشان سياستگذاري و برنامه .11
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گيري آينده مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي به عنوان اتاق فكر در آمـوزش علـوم    جهت
  :پزشكي كشور براي تحقق اهداف زير خواهد بود

له در پيشبرد امور آموزش علوم پزشـكي  المي و مبتني بر فرايند حل مسهاي ع استفاده از روش 
 ،در كشور

توجه به سيستمي بودن امور و نگاه همه جانبه به مقوله آموزش علـوم    نگري و پرهيز از بخشي 
   ،پزشكي

ي نقاط قوت و ضـعف  يهاي كلي آموزشي علوم پزشكي كشور به منظور شناسا ارزيابي سياست 
   ،هاامور و اصالح آن

  و نگاري در آموزش به منظور پاسخگو نمودن آموزش به نيازهاي در حال تغيير در كشور آينده 
   .هاي كلي آموزشي علوم پزشكي هاي ارزيابي عملكرد و نظارت بر سياست طراحي شاخص 

  :همچنين وظايف اين مراكز به طور كلي به شرح زير خواهد بود
هـاي كلـي و پيشـنهادهاي     سياسـت و ارزيابي  )يابي لهامس(ل جاري يي مشكالت و مسايشناسا 

  ،مشكالت آموزش علوم پزشكي در راستاي ارتقاي سالمت جامعهبراي حل اصالحي 
آمـوزش علـوم   ي نقاط قوت و ضـعف سيسـتم   يايجاد ساختار نظارت بر عملكرد جهت شناسا 

  ،پزشكي
بـراي مواجهـه و حـل     ريزي برنامهگذاري و ستاسيرو و آينده سازمان و  ل پيشيبيني مسا پيش 

  ،آنها
آمـوزش  در رويكردي جامع و در تناسب با اهداف كلـي  و راهبردهاي كلي  ها سياستارزيابي  

  ،علوم پزشكي در كشور
جهت تحقق چشـم انـداز   بندي آنها  مدت و اولويت مدت و بلند هاي كوتاه برنامه ،تدوين اهداف 

  ،1404ايران 
در زمينـه سياسـتگذاري    هاي رسيده و ارزيابي طرحمشاوره و  هاي عملي اجراي پروژهپيشنهاد  

 ،توسعه آموزش علوم پزشكي در كشور

هاي مورد نيـاز و   هاي نوآورانه در امر آموزش علوم پزشكي و طراحي مشوق تشكيل بانك ايده 
  و پيشنهاد قوانين و مقررات جهت رعايت حق مالكيت فكري و معنوي

  .هاي الزم هاي نوآورانه پس از بررسي آمدن ايده هاي الزم جهت به فعل در پيشنهاد زيرساخت 
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  دستاوردهاي آموزش پزشكي عمومي
ها و سال  ليست دانشكده. دانشكده بود 13 تعداد دانشكده پزشكي تا قبل از انقالب اسالمي مجموعاً

  .نشان داده شده است 1شماره تاسيس آنها در جدول 

  1357هاي پزشكي قبل از سال  دانشكده: 1جدول 
 ظرفيت تاسيس نام ظرفيت تاسيس نام

 60 1351 همدان 170 1313 تهران

 80 1354 كرمانشاه 150 1325 اصفهان

 80 1356 اروميه 120 1326 تبريز

 40 1356 جهرم 130 1328 شيراز

 70 1356 كرمان 140 1328 مشهد

 30 )1373( 1356 فسا 170 1336 اهواز

      130 1340 شهيد بهشتي

دانشكده پزشكي وابسته به وزارت  28دانشكده جديد تاسيس گرديد كه  54 انقالب مجموعاًپس از 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و سه دانشكده دولتي غير وابسته به وزارت بهداشت، درمان و 

 هاي الملل وابسته به دانشگاه دانشكده پزشكي شعبه بين 12 دانشكده غيردولتي و 11ش پزشكي و آموز
  . علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور تشكيل گرديده است

  1357هاي پزشكي پس از سال  دانشكده: 2جدول 
 ظرفيت تاسيس نام ظرفيت تاسيس نام

 60 1367 مازندران 50 1362 بابل

 60 1369 كردستان 70 1362 گيالن

 55 1370 لرستان 60 1362 يزد

 50 1371 گلستان 60 1364 قزوين

 50 1372 اردبيل 65 1365 اراك

 40 1374 ايالم 170 1365 ايران

 ادامه جدول در صفحه بعد
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  2ادامه جدول 
 40 1374 بوشهر 60 1365 بندرعباس

 40 1374 ياسوج 50 1365 بيرجند

 20 1382 قم 40 1365 رفسنجان

 20 1385 زابل 70 1365 زاهدان

 20 1385 شاهرود 60 1365 شهركرد

 20 1386 سبزوار 60 1365 كاشان

 20 1387 بجنورد 55 1366 زنجان

 20 1388 جيرفت 55 1367 سمنان

  

  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الملل دانشگاه هاي پزشكي شعب بين ليست دانشكده: 4جدول 
 ظرفيت تاسيس نام ظرفيت تاسيس نام

 40 1386 )چابهار(زاهدان  40 1386 )قشم(شهيد بهشتي 

 20  1387 )بم(كرمان  60 1386 )كيش(تهران 

منطقه ويژه پيام(ايران 
 )كرج

 30 1387 )جلفا(تبريز  30 1386

 30 1387 )انزلي(گيالن  150 1386 )كيش(شيراز 

 30 1387 )رامسر(مازندران  30 1386 )قشم(بندر عباس 

 25 1387 يزد 32 1386 )اروند كنار آبادان(اهواز 

  )دانشگاه آزاد اسالمي(هاي پزشكي غير دولتي  ليست دانشكده: 3جدول 

 ظرفيت تاسيس نام ظرفيت تاسيس نام

 30 1365 آزاد كازرون 40 1364 آزاد اردبيل

 70 1367 آزاد مشهد 45 1364 آزاد تبريز

 70 1364 آزاد نجف آباد 35 1365 آزاد تنكابن

 40 1365 آزاد يزد 165 1364 آزاد تهران

 0 1387 )قشم(يالمللآزاد بين 40 1367 آزاد شاهرود

    40 1364 آزاد قم
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، ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي قبل از 1356هاي پزشكي كشور در سال  با توجه به تعداد دانشكده
ظرفيت پذيرش  1388اين در حالي است كه در سال . نفر بود 1340انقالب اسالمي ساالنه حداكثر 

ولي در عمل بر اساس اعالم اسامي  .باشد نفر مي 3999كشور هاي پزشكي   دانشجو در دانشكده
 مجموعاً 1388آموزش كشور و دانشگاه آزاد اسالمي در سال  شدگان توسط سازمان سنجش پذيرفته
نفر در سال  2810هاي پزشكي دولتي با ظرفيت  دانشكده. اند نفر در رشته پزشكي پذيرفته شده 4647
نفر اقدام به  575دانشجو نمودند و دانشگاه آزاد اسالمي با ظرفيت  نفر 3157اقدام به پذيرش  ،1388

  . نموده است 1388نفر در سال  883پذيرش 
تعداد ظرفيت اعالم شده براي رشته پزشكي عمومي توسط سنجش با تعداد  مقايسه  1شماره نمودار 

سال  ت بهداشت دروابسته به وزار و آزاد دولتي  هاي پزشكي دانشجوي پذيرش شده توسط دانشكده
  .دهد را نشان مي 1388-1389تحصيلي 

  
تعداد ظرفيت اعالم شده براي رشته پزشكي عمومي توسط سنجش با تعداد دانشجوي پذيرش شده توسط  :  1نمودار 

   1388-1389سال تحصيلي  وابسته به وزارت بهداشت در و آزاد دولتي  هاي پزشكي دانشكده

بيمارستان آموزشي  169 ،درماني كشور - علوم پزشكي و خدمات بهداشتيهاي  در مجموع در دانشگاه
بيمارستان آموزشي دولتي غير وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  13 و وجود دارد
تخت  38351بيمارستان آموزشي و  182در مجموع بخش دولتي با . فعال هستند 1388در سال 
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هاي آزاد  دانشگاه. وزش باليني دانشجويان پزشكي كشور دارندسهم بسيار بزرگي در آم ،آموزشي
تخت آموزشي بخش قابل توجهي از  6524بيمارستان و  33با  ،در حال حاضر ؛اسالمي در ايران

  .آموزش كارآموزان و كارورزان پزشكي را به عهده دارند
زشي اعم از هاي آمو طراحي و بازتعريف عرصه ،يكي از دستاوردهاي مهم در آموزش پزشكي

ي نظام آموزشي به يدرماني آموزشي در راستاي ارتقاي پاسخگو _هاي بهداشتي ها و شبكه بيمارستان
همچنين تثبيت و اعالم استانداردهاي ملي آموزش پزشكي و اصالح . باشد نيازهاي سالمت جامعه مي

المللي آموزش  و بازنگري كوريكولوم پزشكي عمومي بر اساس استانداردهاي پايه فدراسيون بين
و نيازهاي سالمت جامعه نيز بعد از انقالب اسالمي به همت دبيرخانه آموزش  (WFME)پزشكي 

  .پزشكي عمومي انجام گرفت

 استانداردهاي پايه دوره آموزش پزشكي عمومي

 ها ارزش

  :آموزش پزشكي عمومي در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، بر  اصول و مباني زير استوار است
، شرافت  هاي متعالي دين مبين اسالم در زمينه كسب رضايت الهي، حفظ كرامت انسان ارزش .1

كيفيت زندگي،  سالمت و ينفوس، ارتقا يها، ضرورت حفظ حيات و احيا خدمت به انسان
عدالت در سالمت، اهميت تسكين آالم دردمندان، مراعات احكام الهي و شئون انساني، التزام به 

 ، حترام و مراعات حقوق انساني، ا اخالق پزشكي

از  )ره(وصاياي حضرت امام راحل   توجه و التزام به  ، ي بودن وجوب حرفه طبي، كفا طلب علم .2
و حرفه پزشكي بطور  ها و دانشگاهيان بطور عام  ساز دانشگاه جمله تاكيد بر نقش سرنوشت

ات مقام معظم ، تحقق و تضمين منشور علمي نظام مقدس جمهوري اسالمي در بيان خاص
 و رهبري و مصاديق آن در آموزش پزشكي

خدمات   ها و ضروريات تشخيص داده شده و اعالم شده از طرف نظام تامين و تضمين اولويت .3
ل مستحدثه يطراحي و تدريس مسا سالمت و داشتن انعطاف الزم براي رعايت التزامات فقهي و 

 .در دنياي پزشكي
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  انداز چشم
امه آموزشي دوره پزشكي عمومي در جمهوري اسالمي ايران به نحوي طراحي و برن ،رود انتظار مي

اين حيطه از علوم پزشكي را به سطح اول منطقه و جايگاه شايسته  ياجرا شود كه موجبات ارتقا
يابند معتقد  ي كه در اين نظام پرورش مييرا تضمين نمايد و انسانها المللي فراهم آورده، تداوم آن بين

هاي دين مبين اسالم در خصوص كرامت انسان و شرافت خدمت به  ها، اصول و آموزه به ارزش
سالمت، عدالت در سالمت و كيفيت زندگي  يها؛ آگاه به كليه ضروريات تامين، حفظ و ارتقا انسان
 .ها باشد ها و عامل به اين آموزه انسان

  هاي استاندارد حوزه

  رسالت و اهداف: 1حوزه 
رسالت و اهداف خود را در مورد دوره آموزش پزشكي عمومي، ضمن  دانشكده پزشكي بايد .1

اندركاران،  و كسب نظر دست  هاي مصوب، مقررات ناظر بر آموزش پزشكي رعايت برنامه
نفعان تدوين، و حداقل يكبار در طول هر برنامه توسعه ملي كشور بازنگري  صاحبنظران و ذي 

 .نمايد

گيرنده موارد زير  بر هر دانشكده پزشكي، بايد در  عموميبيانية رسالت و اهداف دوره پزشكي  .2
 :باشد

  هاي حاكم بر دورهارزش 
  اهداف كالن برنامه آموزشي 
  آموختگانهاي دانش ها و توانمندينقش 
 هاي اصلي براي دستيابي به اين اهداففعاليت 

  برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي: 2حوزه 
امه درسي دوره آموزش پزشكي عمومي ابالغ شده از دانشكده پزشكي بايد ضمن مراعات برن .1

طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، برنامه آموزشي مورد نظر خود را تدوين، 
 .كند ارايهمصوب، و بصورت مكتوب 

آموختگان،  كه دانش شود   اي تنظيم و اجرا برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد به گونه .2
 .زير باشند ها و رفتارهاي  ، توانمندي ها واجد ويژگي اي خود،  حرفهضمن شناخت جايگاه 
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اي  اسالمي، مقررات كشوري و موازين اخالق حرفه _اد و تعهد به رعايت اصول الهيقاعت 
 ؛موارد  در همه

مراعات مجموعه ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سالمت افراد در انجام وظيفه  
 ؛ني و شواهد علمياي با توجه به مبا حرفه

پذيري در قبال سالمت جامعه و افراد به عنوان هدف اصلي و مهمترين وظيفه  وليتؤمس 
 ؛اي حرفه

ي منطقه خدمتي تحت پوشش در  در كشور و نيازها ي سالمت  ها ي كامل با اولويتيآشنا 
 ؛زمينه سالمت

 ؛درماني منطقه و جهان_ل بهداشتييها و مسا ي با اولويتيآشنا 

درماني كشور و ساير  _هاي بهداشتي گروهي و مديريت شايسته در شبكههمكاري  
 ؛هاي نظام سالمت عرصه

ارتقاي سالمت، پيشگيري، تشخيص و درمان (طيف گسترده و كامل خدمات سالمت  ارايه 
به جامعه، خانواده و فرد در راستاي عدالت در )  ها در معلوليت  و بازتواني  ها بيماري
 ؛سالمت

هاي آسيب پذير جامعه  ، بيماران و گروه مراجعين  به عموم  سطح اول خدمات سالمت ارايه 
 ؛خدمات سالمت در موارد لزوم ارايهو ارجاع آنان به ساير سطوح  

جامعه و نظام سالمت و در نظر گرفتن   منابع  ي ها و محدوديت  ها ، اولويت رعايت الزامات 
 ؛گي افراد تحت مراقبتشرايط فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهن

خدمات سالمت با  ارايههاي  آموزش به آحاد افراد جامعه و تبادل تجارب مربوط به روش 
 ؛پژوهان سطوح ديگر دانش

 ؛هاي گسترش سالمت و گرايش به عدالت در سالمت راه ارايهتالش براي  

 ؛و مديريت بحران  هاي پزشكي، حوادث غيرمترقبه ي ويژه با فوريتيآشنا 

 و اي مستمر حرفه يو ارتقا  مهارت پژوهش، خودآموزي نگرش و 

و اهداف آموزشي را به تفكيك   دانشكده پزشكي بايد شرح وظايف مجريان و فراگيران 
يا  ، درس و و در ابتداي هر مرحله  هاي كارآموزي و كارورزي مشخص مراحل و چرخش

 .قرار دهد چرخش در اختيار ايشان 
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 محتواي برنامه

امه آموزش علوم پايه پزشكي بايد ضمن ايجاد دانش منجر به درك كافي از مفاهيم محتواي برن 
 .ها در علوم پايه، ارتباط مناسبي با علوم باليني اين برنامه داشته باشد و روش

محتواي برنامه آموزش علوم باليني بايد زيربناي مناسبي براي طبابت مستقل پس از  
و ارتقاي   هاي مهم تامين، حفظ فراهم نمايد و جنبهآموختگي به عنوان پزشك عمومي  دانش

سالمت، عدالت در سالمت، طب پيشگيري، مراقبت حاد و مزمن، تجويز منطقي داروها، 
 .نوتواني و بازتواني را در برگيرد

محتواي برنامه بايد آموزش الزم در ساير علوم مرتبط شامل زبان انگليسي، رايانه و فناوري  
ژوهش با روش علمي، پزشكي مبتني بر شواهد و مديريت نظام سالمت را  پاطالعات، مباني 

 .فراهم آورد

هاي عملي دوره پزشكي عمومي شامل كارآموزي و كارورزي باليني، بايد  برنامه آموزشي عرصه 
طب داخلي، كودكان،   هاي اصلي در بر گيرنده كسب تجربه و مهارت عملي الزم در بخش

هاي علوم باليني، از  ، زنان و زايمان و ساير حيطه)وشي عموميشامل بيه (جراحي عمومي 
بوده؛ توام با آموزش همزمان ) براساس برنامه مصوب(جمله روانپزشكي و پزشكي اجتماعي 

 ي، و با تاكيد بر ارتقا)طبق مصوبات(هاي نوين  ، راديولوژي و عرصه ، پاراكلينيك آسيب شناسي
 .، موارد شايع سرپايي و اورژانس باشد شت، پيشگيري، بهدا ، مسائل سالمت جامعه سالمت

دانشكده پزشكي بايد برنامه مصوب دوره پزشكي عمومي خود را، با رعايت موارد زير بطور  
 :كامل اجرا كند

هاي برقراري ارتباط و عدالت در  آموزش سازمان يافته در خصوص اخالق پزشكي، مهارت 
 ؛سالمت

مانند ادغام علوم پايه و باليني، ادغام (آموزش پزشكي استفاده از راهبردهاي نوين در  
خدمات سالمت، انتخابي بودن دروس، آموزش در جهت نيازهاي آموزشي  ارايه آموزش و

طبق مصوبات ) و جامعه محوري  اي، رفتار حرفه  دانشجو، يادگيري مبتني بر مساله، آموزش
 ؛مراجع ذيصالح قانوني

وع و مناسب براي تحقق انواع اهداف آموزشي تعيين شده هاي آموزشي متن استفاده از روش 
 ؛در برنامه درسي
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هاي  نظارت مستقيم و مستمر اعضاي هيات علمي و مشاركت دستياران دوره حضور و 
 و تخصصي در آموزش دانشجويان، كارآموزان و كارورزان

شي، و هاي آموز ها، پژوهش تدوين برنامه مشخص در زمينه هدايت و حمايت پايان نامه 
  .پژوهش در پزشكي عمومي

  هيات علمي: 3حوزه 
هاي دانشكده، شرح وظايف هيات  دانشكده پزشكي بايد با توجه به رسالت دانشگاه و برنامه 

پردازي علمي و  پژوهشي، معنوي، نظريه-هاي آموزشي علمي خود را در رابطه با نقش
اجرايي، مشاوره و راهنمايي  وهاي مديريتي  وليتؤاي، تصدي مس خدمات حرفه ارايهاجتماعي، 

 ؛فرهنگي و تحصيلي دانشجويان دوره پزشكي عمومي مشخص و اعالم كند

سالمت افراد و جامعه، و  يبرنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد براي تامين، حفظ و ارتقا 
شرح زير  هعدالت در سالمت به نحوي اجرا گردد كه الگوهاي شايستگي هيات علمي را ب

 ؛مايدتامين ن

هاي موظف و  هاي استاندارد پزشكي، پژوهش اعم از آموزش ،پژوهشي _الگوهاي آموزشي 
 ؛خدمات سالمت ارايههاي مرتبط با نظام  فراتر از آن آموزش مداوم جامعه پزشكي و پژوهش

اي، پايبندي به اصول و  هاي اخالق حرفه ايفاي نقش شاخص در زمينه ،الگوهاي تربيتي 
عنوان محور توسعه  هار شايسته اجتماعي، تالش در جهت معرفي سالمت بارزشهاي ديني، رفت

  ؛و ترويج شيوه ايثار و فداكاري پايدار، 
گرايش به تعالي در روابط اجتماعي، پايبندي به روزآمدي علمي، تالش  ،ييالگوهاي كمال گرا 

سطح دانش، رشد و توسعه دانشگاه؛ ايفاي  يسطح بينش دانشجويان، ارتقا يدر جهت ارتقا
ي، هدايت، حمايت و ترويج شيوه نخبگي استعدادهاي درخشان و برتر و يشناسا نقش در

 ؛خواهي در سالمت ي و عدالتيتقويت روحيه آرمانگرا

بر اساس وجدان كاري،   دوستانه رفتار انسان اي با  انجام وظايف حرفه ،اي الگوهاي رفتار حرفه 
سخاوت در انتقال   ، انتداري، رازداري، پرهيز از تبعيض؛ رفتار علمي توام با خالقيترعايت ام

 ؛خدمات ارايهو پايبندي به كيفيت   تجربيات به دانشجويان، احترام به ديگران،

هاي ضروري در برنامه آموزش پزشكي عمومي و  هاي فردي الزم براي ايفاي نقش صالحيت 
  :اعضاي هيات علمي به شرح زير مي باشند تامين الگوهاي مورد انتظار از



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها،چالش
 

110 
 

 ها هاي معنوي و اخالقي، به استناد موارد فوق در چارچوب ارزش صالحيت 

 هاي علمي، طبق ضوابط مصوب مراجع ذيصالح قانوني صالحيت 

باليني  آزمايشگاهي، جامعه و هاي نظري، عملي، عرصه تدريس در هاي آموزشي و صالحيت 
 بستري حسب مورد ي ويسرپا

، هدايت، اجرا، نگارش، و گزارش نتايج ارايههاي طراحي،  هاي پژوهشي در زمينه صالحيت 
 حاصله

 هاي تخصصي، طبق بهترين الگوها و استانداردها زمينه اي در هاي حرفه صالحيت 

 ي دانشگاهيهاي مديريتي در سلسله مراتب مديريت آموزشي و اجرا صالحيت 

علمي و فرهنگي دانشجويان و تعامل با ديگر اعضاي هاي ارتباطي در زمينه مشاوره  صالحيت 
ي، و نهادهاي مردمي و يهاي اجرا هاي آموزشي، عموم مردم، سازمان هيات علمي همكار، گروه

 اجتماعي

دانشكده پزشكي بايد به تعداد كافي اعضاي هيات علمي واجد صالحيت، متناسب با نيازهاي  
هاي هيات علمي مصوب در  عايت سرانهو ر برنامه مصوب دوره آموزش پزشكي عمومي، 

 .كار بگيرد هاختيار داشته و ب

جهت كسب  ت علمي دراسازي اعضاي هي دانشكده پزشكي بايد برنامه جامع توانمند 
  .هاي الزم براي اجراي مطلوب برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي داشته باشد توانايي

  پژوهشي منابع آموزشي و: 4حوزه 
، دانشكده پزشكي بايد ضمن داشتن اختيارات و  هاي معتبر پزشكي عمومي آموزش ارايهبه منظور 

 باليني و حاكميت كافي از تسهيالت فيزيكي، فنّاوري اطالعات، منابع آموزش در جامعه، علوم پايه و
شرح زير برخوردار باشد و عالوه بر آن، با ايجاد دفتر يا  همنابع پژوهشي متنوع، روزآمد و با كيفيت ب

همكاري و مبادالت با ساير مراكز  هاي توسعه آموزش پزشكي،  برنامه  هسته توسعه آموزش، اجراي
  .آموزش عالي، تحقق اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي را تضمين نمايد

 تسهيالت فيزيكي

ي دانشكده پزشكي بايد فضاها، تسهيالت فيزيكي، تجهيزات و ابزارهاي آموزشي متناسب با نيازها
شرح زير در  هرساني جامع و مجهز ب مركز اطالع برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در دانشكده و

 .اختيار داشته باشد، و يا بتواند استفاده كند
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هاي درس، تاالر سخنراني، فضاي تدريس  كالس  هاي آموزش علوم پايه و باليني، شامل عرصه 
هاي دروس علوم پايه،  آزمايشگاه ،صاصيهاي عمومي و اخت كتابخانه ،هاي كوچك در گروه

هاي آموزش  جايگاه ،هاي مهارت باليني ، آزمايشگاه)كودكان داخلي،( آزمايشگاه درون بخشي
 ؛هاي پژوهشي جايگاه و  ي و بسترييباليني جامعه، سرپا

تعداد و تركيب متناسبي از   هاي آموزشي در نظام سالمت جامعه، شامل گستره وسيع عرصه 
هاي  درماني مراقبت _واحدهاي ديگر بهداشتي ،هاي بهداشت درماني، خانه _مراكز بهداشتي

اي و بهداشت رواني؛  اوليه سالمت در زمينه بهداشت خانواده، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه
علوالن جسمي و هاي سالمندان، مراكز نگهداري م هاي مزمن، خانه هاي بيماري مراكز مراقبت

 ؛مراكز ورزشي و ساير مراكز مجاز و معتبر بر حسب نياز ،ذهني، خانه بيماران

آزمايشگاهي و باليني، شامل كليه اَبزار و تسهيالت مورد نياز آموزش در  _بزار آموزش نظريا 
هاي مختلف فوق، متناسب با نيازهاي برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در دانشكده،  عرصه
 ؛ز تجهيزات آزمايشگاهي، فنّاوري اطالعات، سمعي و بصري و ابزار كمك آموزشياعم ا

،  رساني مجهز به نظام علمي و معتبر كتابداري و مدارك پزشكي كتابخانه و مركز جامع اطالع 
، داراي فضاي فيزيكي مورد نياز اعضاي هيات علمي و دانشجويان  ، مجالت علمي كتب مرجع

  مي به آن در محل كتابخانهيو دسترسي مناسب دا  ات كافي و روزآمدپزشكي عمومي، با امكان
 ؛و يا از طريق الكترونيك

سرانه فضاي فيزيكي براي سالن مطالعه به ازاي استاد و دانشجو و سرانه كتب مرجع و  .1تبصره 
ضروري به ازاي دانشجويان در هر سال تحصيلي از دوره بايد توسط دانشكده محاسبه و تامين 

  .شود
  ،هاي اسالمي، ضوابط ايمني، مقررات حفاظتي بهداشتي رعايت اصول منطبق با ارزش .2 تبصره

در كليه فضاها و اماكن فيزيكي دانشكده با شرايط افراد معلول،  امكانات متناسبرفاهي و 
  .پزشكي همواره الزامي است

 منابع آموزش باليني

ي و بستري در ي، پايه و باليني سرپا هاي درون جامعه آموزش ارايهدانشكده پزشكي بايد منابع الزم براي 
را فراهم   پزشكي عمومي، به دانشجويان پزشكي عموميهاي متناسب با برنامه آموزشي دوره  عرصه
در نظام سالمت باشند به   اين منابع بايد داراي تنوع و كيفيت الزم براي تحقق اهداف آموزش. كند
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هاي آسيب پذير و بيماران از نظر تعداد، تنوع،  نحوي كه فراگيران به نمونه مناسبي از افراد جامعه، گروه
 :شرح زير دسترسي داشته باشند هي، سن، جنس و امكانات فيزيكي بتركيب، الگوهاي بيمار

هاي تحت  ي با خانوادهيجمعيت و منطقه معين، شامل بخشي از جمعيت مناطق شهري و روستا 
 پوشش شبكه بهداشتي

ها،  درماني، كلينيك _هاي بهداشت، مراكز بهداشتي خانه  هاي عمومي، شامل مراكز و بخش 
ريزي درسي دوره پزشكي  برنامه  كميته  توسط  شرايط تعيين شده  بق بامطا(هاي پزشكان  مطب

هاي عمومي و  ها، بخش هاي عمومي بيمارستان ، مراكز اورژانس، درمانگاه)عمومي در دانشكده
  .هاي سالمت و ساير مراكز مجاز و معتبر مراقبت  تخصصي بستري

 فناوري اطالعات

اطالعات  يفنّاور هاي مناسب، كارآمد و روزآمد براي استفاده از تسهيالت  دانشكده پزشكي بايد برنامه
توسط دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در برنامه آموزش دوره پزشكي عمومي را فراهم و اجرا 

  .نمايد

 توسعه آموزش

دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه به طور مستمر و مطلوب از منابع و سازوكارهاي توسعه آموزش 
هاي توسعه آموزش بايد  فعاليت . نمايد ر طراحي، اجرا، ارزشيابي و ارتقاي برنامه آموزشي استفاده ميد

هاي توسعه آموزش در  هاي دانشكده پزشكي؛ از طريق ايجاد دفاتر يا هسته به تناسب گستردگي فعاليت
صاحبنظران  ان وبا بكارگيري كارشناس  ،هاي آموزش و ساير عرصه  دانشكده، مراكز آموزش باليني

كيفيت آموزش و مراعات  يهاي متنوع توسعه آموزش، راهكارهاي ارتقا هاي مختلف، روش رشته
  .نگري و سالمت محوري انجام گيرد هاي مختلف جامعه جنبه

 همكاري و مبادالت آموزشي

خدمات آموزشي، فنّاوري، پژوهشي و  ارايهها، افزايش اعتبار علمي و  منظور گسترش توانمنديه ب
ها و مراكز آموزش عالي و  دانشكده پزشكي با ساير دانشكده ها و تعامالت  برقراري همكاري سالمت، 
يد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعم از مبادله يداخل و خارج كشور مورد تا  پژوهشي

امكانات و  ،شترك و استفاده مشترك از منابعانجام تحقيقات م و هاي آموزشي اد، اجراي برنامهناس
 .شود اوري با رعايت جميع مقررات توصيه ميفن
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 پژوهش

انداز،  دانشكده پزشكي بايد برنامه راهبردي پژوهش در علوم پزشكي شامل رسالت، چشم 
 ،وردهااش، ارزشيابي، انتشار نتايج و دستهاي پژوه ها، جايگاه اهداف، محورها، اركان، روش
و دانشجويان و برنامه ويژه حمايت و هدايت   هاي اساتيد برنامه حمايت از پژوهش

  ؛هاي دانشجويي و استعدادهاي درخشان را تدوين و اجرا كند پژوهش
  ؛برنامه اجرايي پژوهش در علوم پزشكي بايد تامين كننده موارد زير باشد 
 ؛رعايت موازين اخالق پزشكي در پژوهش 

هاي  ترتيب اولويت(هاي پژوهشي كاربردي مبتني بر نيازها  اولويت تضمين و رعايت ترتيب 
هاي باليني  هاي نظام سالمت، اپيدميولوژي، كارآزمايي پژوهش: پژوهشي كاربردي عبارتست از

 ؛)و تحقيقات پايه

 ؛ها و دانشكده هاي پژوهشي گروه تعيين نقش و جايگاه مناسب دانشجويان در طرح 

هاي پژوهش در حيطه پزشكي  روش ل ويي آنان با مسايو آشنا ديدگاه دانشجويان يارتقا 
  عمومي

 هاي پژوهشي ي و سوق دادن آنها به سمت اولويتيهاي دانشجو نامه كيفيت پايان يارتقا 

  مديريت عالي و اجرايي: 5حوزه 
به منظور تحقق و پيشبرد اهداف دوره پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي بايد از اختيارات، 

اركان و فرايندهاي مديريت دوره . ا، ساختار، ارتباطات و بودجه مناسب برخوردار باشده وليتؤمس
اي خواهد بود كه بايد توسط  نامه ينيپزشكي عمومي با مراعات بندهاي مشروحه زير بر اساس آ

 . دانشكده پزشكي تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط در دانشگاه متبوع رسيده باشد

دانشكده پزشكي و دانشگاه متبوع آن بايد مجوز تأسيس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش  .1تبصره
  .پزشكي را داشته باشد

ي دوره آموزش پزشكي عمومي بر حسب الگوي يطراحي ساختار مديريت آموزشي و اجرا .2تبصره
  .گيرد دانشگاه و شرايط و مقررات معتبر و مصوب در هر زمان انجام مي

 يت آموزشي دوره پزشكي عمومياركان مدير

 يس دانشكده پزشكيير 
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 معاون آموزش پزشكي عمومي دانشكده 

 سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي در دانشكده كميته پياده 

 هاي آموزشي مديران گروه 

 )اعم از علوم پايه و باليني(ها  شوراهاي آموزشي گروه 

 )باليني اعم از علوم پايه و (هاي آموزشي  روساي بخش 

 آموزشي  هاي روساي بيمارستان 

  هاي آموزشي معاونين آموزش باليني بيمارستان 

   ي دوره پزشكي عموميياركان مديريت اجرا
تفـويض  . دانشكده پزشكي بايد بودجه كافي براي تحقق اهـداف دوره پزشـكي عمـومي داشـته باشـد     

-2مديريتي كليه سطوح مندرج در بنـد  اختيارات مالي و اداري مورد نياز براي تحقق و تسري وظايف 
 .استانداردهاي پايه دوره آموزش پزشكي عمومي الزامي است 5

  دانشجو: 6حوزه 
دانشجوي پزشكي عمومي بايد عالوه بر كسب حد نصاب قبولي براي ورود به دوره آموزش  

 :هاي زير باشد ، داراي شرايط و ويژگي هاي مصوب پزشكي عمومي طبق آزمون

هاي دانشگاه، موازين  نامه ينياسالمي و مقررات كشوري، آ _عايت اصول الهيمتعهد به ر 
 يي اخالقي و جوانب مختلف شئون دانشجو

  سالمت جسمي و رواني متناسب با حرفه پزشكي 
 گرايش به كسب شايستگي و پيشرفت مداوم در آموزش پزشكي 

كل دانشجوي ) ادحداقل و حداكثر تعد(كي بايد در هر سال ظرفيت پذيرش دانشكده پزش 
ورودي را متناسب با شرايط دانشكده تعيين و به شوراي آموزش دانشگاه پيشنهاد و پيگيري 

 .نمايد

، زمينه مشاركت  رساني در خصوص مقررات آموزشي دانشكده پزشكي بايد ضمن اطالع 
  .هاي آموزشي فراهم نمايد ريزي، اجرا، و ارزشيابي برنامه دانشجويان را در برنامه

ي استعدادهاي دانشجويان در يهاي مناسبي براي تشويق و شكوفا كده پزشكي بايد برنامهدانش 
  .هاي زير تهيه و اجرا نمايد زمينه
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  تعالي اعتقادي و اخالقي 
  ملي مسووليترشد احساس  
  رشد علمي 
  رشد فرهنگي 
 حرفه اي مسووليترشد شخصيت و   

رفاهي براي دانشجويان پزشكي هاي  دانشكده پزشكي بايد حداقل شرايط مطلوب حمايت 
ريزي  ولين دانشگاه در تامين آنها برنامهؤعمومي خود را در موارد زير تعيين كند و به كمك مس

  .نمايد
  ييهاي دانشجو خوابگاه 
  ييوام دانشجو 
  تغذيه 
  بيمه سالمت 
  امكانات و فضاهاي تفريحي و ورزشي 
  ييتمهيدات فوق برنامه و كار دانشجو  
  ها تردد و اقامت دانشجويان و اساتيد در عرصهتمهيدات الزم جهت  

دانشكده پزشكي بايد برنامه مناسبي براي تامين امنيت اجتماعي اخالقي و رواني، پيشگيري از  
دانشجويان پزشكي   هاي تحصيلي و رواني اي در زمينه هاي اجتماعي و حمايت مشاوره آسيب

  .ي شده به آنها پاسخ داده شودياي ايشان شناسا عمومي داشته باشد و نيازهاي مشاوره
هاي حمايتي و  رساني در خصوص مقررات آموزشي و برنامه دانشكده پزشكي بايد ضمن اطالع 

هاي رفاهي فراهم  ريزي، اجرا، و ارزشيابي برنامه ، زمينه مشاركت دانشجويان را در برنامه رفاهي
 .نمايد

اي دانشجويان پزشكي  وظايف حرفهانضباطي و نيز  دانشكده پزشكي بايد مقررات آموزشي و 
را در مراحل مختلف تحصيلي با رعايت ضوابط و مقررات دوره آموزش پزشكي عمومي 
مشخص كرده، به افراد ذيربط اعالم نموده و به نحو مناسب از اجراي آنها اطمينان حاصل 

 .نمايد
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  ارزشيابي: 7حوزه 
مر فرايند برنامه دوره آموزش پزشكي عمومي، سازي براي بهبود مست به منظور تضمين كيفيت و زمينه

هاي  دانشكده پزشكي موظف است با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده برنامه
. جامع و معتبر ارزشيابي در سطوح برنامه، هيات علمي و دانشجو را تدوين، اجرا و گزارش نمايد

فعال در دوره آموزش پزشكي عمومي بايد در گزارش ارزشيابي دوره و عملكرد اعضاي هيات علمي 
يس دانشگاه به هيات ييس دانشگاه و گزارش ساالنه رييس دانشكده پزشكي به ريگزارش ساالنه ر

  .دانشگاه منعكس گردد يامنا

  ارزيابي دانشجويان
اعالم و  دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي فرايند ارزيابي دانشجويان را مشخص 

  .اجرا بگذاردنموده و به 
هاي خود  اي سنجش دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي نظارت و ارزشيابي دوره 

اين برنامه . اندركاران برنامه بازخورد دهد به دست داشته باشد، نتايج آنها را مستند نموده و
  .باشد ها مي شامل بررسي روايي محتوا و بررسي پايايي سنجش

هاي تكويني با بازخورد مناسب براي اصالح و رفع نواقص برنامه  دانشكده پزشكي بايد آزمون 
 .آموزشي برگزار كند

هاي دانشكده با  هاي ارزيابي به كار رفته در آزمون دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه روش 
و سطوح   است  متناسب  هاي دانشي، مهارتي، و نگرشي تعريف شده اهداف آموزشي در حيطه

 .گيرد مي بر در  نيز باالتر يادگيري را

ي را تعريف و اعالم يهاي اخالقي و شئون دانشجو دانشكده پزشكي بايد ضوابط و شاخص 
، نمايد و در اين رابطه نشان دهد كه عملكرد اخالقي دانشجويان را به نحو موثر در ارزيابي

 .نمايد و ادامه تحصيل آنان لحاظ مي ارتقا

  ارزشيابي هيأت علمي
نظر  هاي اعضاي هيأت علمي را با در يد برنامه جامع ارزشيابي مستمر فعاليتدانشكده پزشكي با

و با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش ) هيات علمي( 3گرفتن كليه مفاد استانداردهاي حوزه 
اي و  هاي اخالقي، رفتار حرفه نحوي كه صالحيت هنمايد، ب پزشكي دانشكده، تدوين و اجرا
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كنار پژوهش و خدمات برخوردار بوده،  ضاي هيات علمي از ارزش مناسب درهاي آموزشي اع فعاليت
  .در ارتقا و ادامه فعاليت آنان موثر باشد

  ارزشيابي دوره
دانشكده پزشكي بايد دوره آموزش پزشكي عمومي و اجراي برنامه درسي و پيشرفت تحصيلي 

مستند، با در نظر گرفتن كليه مفاد مدون، مكتوب و ) ارزيابي دروني(دانشجويان را مطابق يك برنامه 
و مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش ) برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي( 2استانداردهاي حوزه 

هاي پايا و معتبر، به طور مستمر پايش كرده، نتايج آن را  پزشكي دانشكده و همچنين استفاده از روش
  .ه آموزش پزشكي عمومي دانشكده را اصالح نمايدگزارش نمايد و با لحاظ نمودن بازخوردها، برنام

هاي پزشكي  انداز برنامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي دانشكده شمچ
   1404سال   جمهوري اسالمي ايران تا

  :شود كه در راستاي محورهاي زير باشد اي اجرا به گونه 1404سال  برنامه آموزشي پزشكي عمومي تا
  ها خانواده و جامعه و پيشگيري از بيماري حفظ و ارتقاي سالمت فرد، .1
 خدمات سالمت ارايهتاكيد بر پاسخگويي به نيازهاي جامعه در زمينه  .2

هاي الزم به عنوان  تربيت پزشكاني توانمند، متبحر و متقي و متعهد با دانش، مهارت و نگرش .3
 دهنده خدمات سالمت به جامعه و مراقبت از بيمار  ارايهخط اول 

 نگري و جامعنگري  جامعه .4

 ييگسترش آموزش سرپا .5

هاي ادغام و ساير راهبردهاي نوين در برنامه آموزشي به منظور تسهيل و تقويت  راهبرد كاربرد .6
 هر چه بيشتر يادگيري

 العمرو خودآموزي مهارت فراگيري مادام .7

 هاي برابر براي يادگيري براي هاي نوين آموزشي به منظور تامين فرصت استفاده از تكنولوژي .8
 هاي پزشكي كشور كليه دانشكده

 ارزيابي مستمر با هدف ارتقاي مستمر كيفيت برنامه آموزشي .9

هاي جهاني و  سازي مستمر در راستاي همگامي مدبرانه با پيشرفت بازنگري و روزآمد .10
 هاي ملي در بخش سالمت پاسخگويي متعهدانه به نياز
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 . اي و قادر به جلب اعتماد و وثوق بيمار و جامعه باشد بند به اصول اخالق حرفه پاي .11

  نظام سالمت جامعه هاي پزشكان عمومي در نقش
اي خود با رعايت كامل  هاي حرفه پزشك متبحر در طبابت مستقل و پاسخگو در قبال فعاليت .1

 ؛هاي تعريف شده اي و اخالق پزشكي در حيطه مباني رفتار حرفه

ر سالمت فرد، خانواده و جامعه از طريق برقراري ارتباط مؤثر و دهنده در امو مشاور و آموزش .2
   ؛هاي اجتماعي و كليه همكاران گروه بيماران، مستمر با مراجعين،

هاي مراقبت  خدمات سالمت و برنامه ارايههاي  مدير يا همكار واحدهاي نظام سالمت، گروه .3
  ؛سالمت جامعه

  و هاي نظام سالمت مجري يا همكار در پژوهش .4
  .هاي علمي در پزشكي هاي روز و پيشرفت العمر متناسب با نياز اگير مادامفر .5

  هاي پزشكان عمومي گانه توانمندي هاي نه حيطه
 ؛خدمات سالمت ارايهها و ايفاي نقش در نظام  ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماري .1

 هاي باليني  مهارت .2

هاي  مهارت  اداره و مديريت بيمار، هاي تشخيصي بيماران، بررسي ،  آوري اطالعات جمع: شامل(
 ؛)گيري، استدالل و قضاوت باليني تصميم

 ؛اقدامات عملي .3

  ؛هاي شرعي و قانوني نظام جمهوري اسالمي وليتؤها، اخالق پزشكي و مس نگرش .4
   ؛هاي ارتباطي مهارت .5
   ؛فناوري اطالعات پزشكي سالمت  .6
   ؛نهاشناسي پزشكي و مباني آ علوم پايه، علوم باليني، جامعه  .7
   و ارتقاي فردي و فراگيري مادام العمر .8
 پژوهش در علوم پزشكي .9
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  ضوابط آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي

  اهداف و تعاريف: فصل اول
  كيفي آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي يارتقا ؛هدف :1ماده 
آموزش باليني برنامه آموزشي پزشكي   هايي كه در مراحل آموزش ؛آموزش در عرصه باليني :2ماده 

  .گردد مي ارايهبه كارآموز و كارورز  ،عمومي
 هاي سرپايي، درمانگاه: بيمارستاني شامل هاي آموزشي شامل عرصه ؛عرصه آموزش باليني :3ماده 

هاي بستري  ، بخش هاي خصوصي تحت نظارت معاونت آموزشي پزشكي عمومي ه و مطبژ كلينيك وي
هاي آموزشي  وعرصه) Skill lab(هاي باليني  مركز يا مراكز مهارت ، ، راديولوژي ژانس، اور بيماران

  . باشد پزشكي اجتماعي مي

  شرايط عمومي آموزش باليني :فصل دوم 
، اجرا و ارزشيابي آموزش باليني كارآموزي و كارورزي تحت نظارت  ريزي ضروري است برنامه :4ماده 

  .دانشكده پزشكي انجام گيرد
 براساس احترام متقابل بين استادان، دانشجويان و ضروري است جو حاكم بر آموزش باليني، :5ماده 
عين حال حمايت آميز،  پرسنل بيمارستاني باشد و با فراهم نمودن محيط پرسشگري و در ساير

  .دانشجويان را به مشاركت فعال در امر آموزش ترغيب نمايد
نامه مصوب وزارت  ن و كارورزان وظايف خود را طبق آيينضروري است كليه كارآموزا :6ماده 

  .، درمان و آموزش پزشكي انجام دهند بهداشت

 منابع آموزشي : فصل سوم

هايي كه در آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي  هاي آموزشي بيمارستان ضروري است محيط :7ماده 
و يا  ، در اختيار داشته برنامه آموزشي مصوب راهاي  نمايند، منابع آموزشي متناسب با نياز مشاركت مي

  .هاي ديگري ازآنها استفاده نمايند بتوانند در محل
 :باشد منظور از منابع آموزشي، موارد ذيل مي :تبصره

، مركز مهارت باليني، جايگاه آموزش باليني جامعه و  هاي درس كالس: فضاي فيزيكي شامل 
  . بستري بيمارستاني و جايگاه پژوهشي  بيماران، سرپايي و
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بصري و فناوري اطالعات متناسب با برنامه  _ابزارهاي كمك آموزشي اعم از امكانات سمعي 
  آموزشي

  تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و باليني متناسب با برنامه آموزشي  
مدارك پزشكي، رساني مجهز به نظام علمي و معتبر كتابداري و  كتابخانه و مركز جامع اطالع 

كتب مرجع، مجالت علمي، داراي فضاي فيزيكي مورد نياز اعضاي هيأت علمي و دانشجويان 
مي به آن در محل كتابخانه يپزشكي عمومي، با امكانات كافي و روزآمد و دسترسي مناسب دا

  و يا از طريق الكترونيك
  .اران را فراهم نمايدبيم اي كه امكان دسترسي به اطالعات بايگاني مدارك پزشكي به گونه 
   ضروري نيروي انساني 

آموزشي كه در آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي مشاركت  هاي ضروري است محيط: 8ماده 
نمايند، امكان دسترسي و استفاده كارآموزان و كارورزان به امكانات پاراكلينيك مناسب و كافي  مي

هاي ضروري و  انه و نظايرآنها را به منظور آموزش، داروخ شناسي ، آزمايشگاه، آسيب شامل راديولوژي
  .كاربردي داشته باشند

  ريزي آموزش ول برنامهؤمس: فصل چهارم
هاي  بخش ضروري است يك عضو هيأت علمي توليت آموزش كارآموزان و كارورزان را در :9ماده 

برعهده داشته،  نمايند، هايي كه در آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي مشاركت مي آموزشي بيمارستان
گيري مناسب شركت نموده و  هاي ياد اي كه اطمينان حاصل گردد دانشجويان در فرصت به گونه

هاي مناسب به ايشان داده  گيردو بازخورد پيشرفت آموزشي ايشان از نزديك مورد پايش قرار مي
  . شود مي

  :ول آموزش در هر دوره به شرح زير استؤوس وظايف مسؤر :10ماده 
  توجيه فراگيران در شروع هر دوره در مورد برنامه درسي 
  اجراي برنامه آموزشي بخش 
 بازخورد ارايه ارزشيابي فراگيران و 
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  اعضاي هيأت علمي: فصل پنجم
هايي كه در آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي  هاي آموزشي بيمارستان ضروري است بخش :11 ماده

تعداد كارآموزان  متناسب با برنامه آموزشي مصوب و علمي كافي ونمايند، اعضاي هيأت  مشاركت مي
  . كارورزان را در اختيار داشته باشند و

هاي پزشكي موظف هستند تعداد مناسب عضو هيأت علمي را با معيارهاي صالحيتي و  دانشكده :تبصره
  .ضوابط تعيين شده در اختيار داشته باشند

 بطور) شامل آموزش عملي و تئوري و راند بيماران(و كارورزان آموزان برنامه آموزشي كار :12ماده 
بديهي است در صورت وجود دستياران تخصصي و  .گردد مستقيم توسط اعضاي هيأت علمي اجرا مي

  .به تقويت اجراي برنامه آموزشي كمك خواهد كرد يا فوق تخصصي، آموزش توسط ايشان،
ارزيابي  هاي آموزش باليني و اليني حداقل كارگاهضروري است كليه اعضاي هيأت علمي ب :13ماده 

  .گذرانده باشند باليني فراگيران را

  برنامه آموزشي : فصل ششم
هاي بيمارستاني كه در آموزش باليني برنامه پزشكي  ضروري است برنامه آموزشي بخش :14ماده 

هاي آموزشي فراگيران و با مشورت اعضاي هيأت علمي  نمايند، متناسب با نياز مي  عمومي مشاركت
اعضاي هيأت علمي و فراگيران قرار داده  و به نحو مطلوب قبل از شروع بخش در اختيار بخش تهيه 

  .شود تا آموزش با آمادگي كامل و طبق يك برنامه مدون صورت گيرد
،  مصوب وزارت بهداشت) كوريكولوم محوري(هاي ضروري  برنامه آموزشي بايد سر فصل :1تبصره 

  .درمان و آموزش پزشكي را پوشش دهد
  .باشد ول برنامه ميؤبرنامه آموزشي بر عهده مس ارايه هماهنگي تهيه و :2تبصره 

هاي آموزشي كه در آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي مشاركت  ضروري است در بخش :15ماده 
 :  ريزي و اقدام صورت گيرد مهدر خصوص آموزش موارد زير نيز، برنا ، نمايند مي

 & physical examination    History taking  
 Evidence based medicine 
  اصول نسخه نويسي و تجويز منطقي داروها 

آموزشي  هاي بخش زنان در و شود برنامه آموزشي داخلي، جراحي عمومي، كودكان وصيه ميت :16ماده 
  گردد فراگيران دارند اجراكه بهترين شرايط و بازدهي را براي 
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ها به  تعداد كافي بيماران و تنوع ضروري بيماري هاي آموزشي از ضروري است عرصه :1 تبصره
  .باشند رخوردارب اي كه بازتاب مناسبي از بيماران مراجعه كننده به پزشك عمومي باشد، گونه

زش باليني برنامه پزشكي هايي كه در آمو هاي آموزشي بيمارستان محيط ضروري است در :17ماده 
توالي  ، با)بخش( ، عملي و آزمون هر واحد درسي برنامه آموزشي تئوري نمايند، عمومي مشاركت مي

  .يادگيري در فراگيران شود منطقي اجرا گردد تا منجر به حداكثر
هايي كه در آموزش  هاي آموزشي بيمارستان درصد كل دوره آموزش باليني بخش 50حداقل  :18ماده 

اختصاص ) آموزش سرپايي(به آموزش درمانگاهي  نمايند، باليني برنامه پزشكي عمومي مشاركت مي
 . يابد

هاي باليني ضروري در ابتداي مراكز آموزشي كه در آموزش باليني برنامه پزشكي  هارتم: 19ماده 
 سيستماتيكصورت آموزش ه براي كارآموزان و كارورزان تعريف و ب نمايند، عمومي مشاركت مي

(Didactic) آموزش داده شود.  
هاي بيمارستاني كه در آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي مشاركت  در برنامه آموزشي بخش :20ماده 
بصورت عملي آموزش داده شده   هيأت علمي  ي بخش تعريف و توسط اعضاي ها نمايند، اورژانس مي

  .و مورد سنجش قرار گيرد

  ارزشيابي : فصل هفتم
  ارزشيابي فراگيران) الف

، نگرش  ، مهارت هاي دانش كارورزان در حيطه كارآموزان و )Formative(ارزيابي تكويني  :21ماده 
  .هاي ضروري در طول برنامه به فراگيران داده شود خورد باز و رفتار طراحي و اجرا گردد و

هاي ارزيابي  روش استفاده از با هاي عملي نيز به صورت عيني و مستند ارزيابي مهارت :تبصره
  .مناسب انجام شود

در دوره  »هاي ارزيابي باليني كارآموزان و كارورزان روش«نامه  آيين ضروري است مفاد :22ماده 
 3/12/1387دكتراي عمومي پزشكي مصوب سومين جلسه شوراي آموزش پزشكي عمومي مورخ 

  .رعايت گردد
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  ارزشيابي بخش) ب
ي ارزيابي كميت و كيفيت آموزش باليني و سرپايي بخش طراحي و اجرا فرآيندي برا :23ماده 
هاي  اعضاي هيأت علمي در جهت ارتقاي مهارت بازخوردهاي سازنده و منظم، ارايهو با  گردد

 .ترغيب شوند مؤثر آموزش باليني و سرپايي بطور

  ارزشيابي برنامه آموزشي )ج
گروه آموزشي بصورت پريوديك برنامه آموزشي را ارزيابي نموده و نتيجه را به دانشكده  :24ماده 

   .نمايد ارايهپزشكي 

  و نظارت اجرا: هشتمفصل 
  .ول اجراي دقيق ضوابط فوق معاون آموزشي بيمارستان خواهد بودؤمس :25ماده 
خواهد عمومي دانشكده  معاون آموزش پزشكيبر عهده  ضوابط فوقنظارت بر حسن اجراي  :26ماده 
  .بود
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  دستاوردهاي آموزش دندانپزشكي در كشور
 مدرن رسد طب نظر ميه قاجاريه طب ايران به تدريج از سنتي به اروپايي تبديل گشت و ب در دوره

كلي سنتي بوده و  قبل از تأسيس دارالفنون، طب بطور .ايران نيز از مدرسه دارالفنون آغاز شده است
توسط افراد فاقد صالحيت انجام  ابتدايي و تجربي و بدون پايه علمي با وسايل بسيارها بطور  درمان
تأسيس و افتتاح رسمي . دافتاده انجام شو دور شد و شايد در حال حاضر هم در برخي نقاط مي

قبل از  طبابتآموزش  سرآغاز معرفي نظام جديد، كبير امير ش توسط.ه 1228دارالفنون تهران در سال 
آموزش دندانپزشكي  ،پس از تاسيس دانشكده طب دانشگاه تهران .دانشگاه تهران در ايران بودتأسيس 

 1322گيري دندانپزشكي كشور، در سال  در ادامه شكل. شد و داروسازي نيز در اين دانشكده انجام مي
نيسين مكا« بجاي »دندانساز«و  »طبيب دندانساز«جاي ه ب »دندانپزشك«دانشگاه، اطالق كلمه  شوراي
التحصيالن  كار فارغ گواهينامه رسمي و پروانه اشتغال به ،1324را پذيرفت و از سال  »دندان

 سال، از آن 4، 1330دانشگاه تهران تا سال  دوره دانشكده. دندانپزشكي با عنوان دندانپزشك صادر شد
 و رشته داروسازي دو 1335در سال . سال بوده است 6 ،تاكنون سال و بعد از آن 5، 1348سال تا 

بيمارستان اميراعلم عالوه بر . مستقل درآمد كه از شعب دانشكده پزشكي بود، بصورت دندانپزشكي
 و دو پرتونگاري دندانپزشكي و جراحي فك و صورت، شامل هاي متعدد پزشكي، داراي بخش بخش

نشكده پزشكي مدرسه دندانسازي از دا 1355در سال . درمانگاه عمومي، آموزشي و اطاق عمل بود
 ارتودنسي، :هاي آموزشي اوليه عبارت بودند از گروه. دانشكده دندانپزشكي ناميده شد مجزا گرديد و

تشخيص  ، چهار كرسي جديد1340در سال  .پروتز، جراحي و دندانپزشكي عملي دهان، هاي بيماري
بهداشت  آموزشگاه 1344سال  ايجاد شد و در كالبدشناسي دندان و و صورت جراحي فك پروتز ثابت،

برداري از ساختمان جديد  سرانجام بهره. بود دهان و دندان تأسيس گرديد كه مدرك آن فوق ديپلم
يس آن و يدانشجو انجام گرفت كه دكتر محسن سياح اولين ر 200ظرفيت  با 1345 دانشكده در سال

ي احداث دانشگاه ملي در پ 1344در سال . باشد دانشكده، اولين دانشكده دندانپزشكي كشور مي اين
 120با  دندانپزشكي اين دانشگاه بعنوان دومين دانشكده دندانپزشكي كشور كار خود را ايران، دانشكده

دنداني در اين دانشكده تأسيس  هاي پروتز آموزشگاه تربيت تكنسين 1346در سال . دانشجو آغاز كرد
در سال . دانشكده شروع به فعاليت كرد دهان و دندان بهداشت آموزشگاه عالي 1347يافت و در سال 

پس از دانشكده دندانپزشكي دانشگاه . تغيير يافت دانشگاه شهيد بهشتي به ملي ايران دانشگاه نام 1361
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هاي  و دانشكده عدد افزايش يافت 5هاي دندانپزشكي به  دانشكده ، تعداد1357ملي تا سال 
  .افتتاح شدند 1352 در سال اصفهان ، 1348در سال  شيراز ، 1344 در سال  مشهدانپزشكي ددن

 رشته ارتودنسي، 5ايران فقط در  تا قبل از انقالب اسالمي، تنها دو دانشكده دندانپزشكي تهران و ملي

هاي  پروتز و جراحي فك و دهان و صورت دوره بيماريهاي دهان و تشخيص، پريودنتولوژي،
هر ساله  رشته رسيد كه 11هاي تخصصي به  رشتهايجاد گرديده بود و پس از انقالب تعداد  تخصصي

وظيفه تربيت و آموزش كادر  .پذيرند تخصصي مي از طريق آزمون پذيرش دستياري، تعدادي دستيار
به  1364سال  تا) و تكنسين پروتز دندان بهداشتكار دهان و دندان دندانپزشك،(درماني دندانپزشكي 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  س به عهده وزارتعهده وزارت فرهنگ و آموزش عالي و از آن پ
هاي مختلفي توسط دبيرخانه شوراي آموزش  دوره پس از پيروزي انقالب تاكنون. گذاشته شد

همچنين به . گزينش دانشجوي دوره دستياري انجام گرفته است دندانپزشكي و تخصصي كشور براي
هاي مختلف تخصصي تا كنون  رشته التحصيل درجه تخصصي دانشجويان فارغ مننظور رسمي شدن

  .بورد تخصصي بصورت متمركز نيز برگزار گرديده است امتحانات
وزارت بهداشت و  زير نظر ،دانشكده دندانپزشكي 16هم اكنون مراكز آموزش دندانپزشكي شامل 

اسالمي واحد تهران و واحد  درمان و آموزش پزشكي و دو دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد
آموزش بهداشتكاران دهان و دندان به  مراكز ،هاي اخير در سال. باشد گان اصفهان ميخوراس

هاي قبل از انقالب،  آموزش دندانپزشكي عمومي در سال  هاي دندانپزشكي تبديل شده است دانشكده
واحد  240ترمي و واحدي با گذراندن  ،ملي، مشهد و شيراز بصورت سالي دانشكده تهران، 4تنها در 

در  1353 اولين امتحان تخصصي در سال. شد علوم پايه، پره كلينيك و كلينيك انجام مي درسي شامل
انجام  1354دانشگاه ملي در سال  اولين امتحان سراسري در. دانشگاه تهران بطور داخلي انجام گرفت

از دو سال و  پس. سال است 6ي و طول دوره واحد درس 202- 205حال حاضر برنامه شامل در . شد
) پره كلينيك و كلينيك(باليني  واحد دروس عمومي و علوم پايه، دانشجويان وارد دوره 68گذراندن 

ساله و پايان يافتن  6در انتهاي دوره . دهند ادامه مي شوند و آموزش خود را با حضور بيماران مي
جامع  امتحان 21/7/1372در مورخ . شوند التحصيل مي حد، فارغوا 6نامه به ارزش  پايان ارايهواحدها و 

. االجرا گرديده است علوم پايه دندانپزشكي و داروسازي تصويب شد و از آن زمان به بعد الزم
 و پرستاري(دندان  بهداشت دهان و) كارداني(دندانپزشكي، دوره دو ساله  هاي وابسته به رشته

تحصيل و دريافت درجه تخصصي پس از  ادامه. باشد ز دنداني ميو تكنسين ساخت پروت) دندانپزشكي
 اندودنتيكس، ارتودنسي، اطفال،(رشته  10عمومي در  التحصيل شدن در رشته دندانپزشكي فارغ
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 هاي دهان، جراحي دهان و فك و صورت و ترميمي، تشخيص بيماري پريودنتيكس، پاتولوژي، پروتز،

  .پذير است كانام )در داخل كشور (دهان راديولوژي

  1357اهم دستاوردهاي آموزش دندانپزشكي پس از سال 

 هاي دندانپزشكي در كشور رشد دانشكده .1

دانشكده دندانپزشكي در كشور فعال بودند و ظرفيت ساالنه پذيرش  5 مجموعاً 1357در سال  
تعداد  1388در سال  .نفر بوده است 240ها  دانشجوي دندانپزشكي عمومي در اين دانشكده

هاي دندانپزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كشور به  دانشكده
شهيد  هاي دندانپزشكي تهران،  الملل دانشكده همچنين شعب بين. عدد رسيده است 21تعداد 
ساليانه  تبريز، مازندران و هرمزگان با ظرفيت پذيرش شيراز، زاهدان، كرمان، اهواز،   بهشتي،
دندانپزشكي دانشگاه آزاد  هاي  تعداد دانشكده. اند شروع به كار نموده دانشجو  300حدود 
باشد كه با موافقت  دانشجو مي 200پذيرش ساليانه حدود دانشكده با ظرفيت  2، اسالمي
 .دانشكده ارتقا پيداكرده است 4اين تعداد به  ،شعبه ديگر 2با   اصولي

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شاهد نيز با پذيرش   ي فوقها عالوه بر دانشكده  
 .باشد ي عمومي دندانپزشكي ميامشغول به آموزش دكتر  نفر 30ساليانه حدود 

 هاي آموزشي در حوزه دندانپزشكي تهيه كوريكولوم بازنگري و .2

  انداز بيست ساله هاي راهبردي كشوري و سند چشم با توجه به اهداف دراز مدت آموزشي و برنامه
و  حضوري  غير  و كاهش دروس  SPICES  ها كوريكولوم  بازنگري  و عنايت به محورهاي عمده

طوالني است و با   كه شرح آن  التحصيالن مورد نياز فارغ اضافه كردن مطالب و عناوين ضروري و
و هدايت مستمر آنها اين امر صورت پذيرفته و   هاي بازنگري كننده هاي كارگاهي براي تيم آموزش

  .حال اجرا است در
 مواد دنداني Ph.Dتهيه كوريكولوم دوره  

 تهيه كوريكولوم كارداني بهداشت دهان 

 )در حال انجام(تهيه كوريكولوم كارشناسي بهداشت دهان  

 بازنگري كوريكولوم كارداني پروتز دندان 

 وتز دندانتهيه كوريكولوم كارشناسي ناپيوسته پر 
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 دندان  تهيه كوريكولوم كارشناسي پيوسته پروتز 

 )در حال انجام(ي عمومي دندانپزشكي ابازنگري كوريكولوم دكتر 

 هاي دهان  بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي بيماري 

 )در حال انجام(بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي ارتودنسي  

 )انجامدر حال (بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي اطفال  

 )در حال انجام( بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي اندودانتيكس 

 )در حال انجام(بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي پروتزهاي دنداني  

 )در حال انجام(بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي پريودانتيكس  

 )در حال انجام(فك و صورت  شناسي دهان و بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي آسيب 

 )در حال انجام(ري كوريكولوم دوره تخصصي راديولوژي دندان و فك و صورت بازنگ 

 )در حال انجام(بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي ترميمي  

در حال (سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي  PhDبازنگري كوريكولوم دوره تخصصي  
 )انجام

مصوبه شوراي عالي بازنگري كوريكولوم دوره تخصصي جراحي دهان و فك و صورت طبق  
 .باشد كه در حال انجام مي Double Degree ريزي بصورت برنامه

در كشور كه بـا    دندانپزشكي  هاي مختلف هاي فلوشيپ براي اولين بار در رشته تهيه و تدوين دوره .3
ت علمي و اسـتفاده بهينـه از   امحترم هي ياعضا  المللي و نياز به توانمندسازي بين توجه به وضعيت 

اندازي و مورد استقبال قـرار گرفتـه    ها راه اين دوره... علمي و  هيات يهاي مطالعاتي اعضا تفرص
 . است

هاي تهران، شهيد بهشتي، اصفهان، شيراز و تبريز راه  فلوشيپ پروتز ايمپلنت كه در دانشكده 
 .اند التحصيل نيز داشته اندازي و بعضاً فارغ

 مشهد و تبريز ،شيراز ،اصفهان ،شهيد بهشتي ،فلوشيپ پريوايمپلنت تهران 

 مشهد و تبريز ،شيراز ،اصفهان ،شهيد بهشتي ،فلوشيپ جراحي ايمپلنت تهران 

 اصفهان و شهيد بهشتي ،فلوشيپ پروتزهاي فك و صورت تهران 

 تهران ) Oral biology(فلوشيپ بيولوژي دهان  

 مشهد و تبريز ،اصفهان ،شهيد بهشتي ،تهرانفلوشيپ بيمارستاني كودكان  
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 مشهد و تبريز ،اصفهان ،شهيد بهشتي ،فلوشيپ بيمارستاني عمومي تهران 

 شهيد بهشتي Orthosurgery فلوشيپ ارتوسرجري 

 فلوشيپ تروماي دنداني تبريز  

 فلوشيپ تروماي اندودانتيكس اصفهان  

 فلوشيپ جراحي ترميمي دهان و فك و صورت تهران  

 فلوشيپ جراحي تروماي فك و صورت تهران  

 فلوشيپ جراحي دهان و فك و صورت، كرانيوفاسيال و كودكان تهران  

 فلوشيپ انكولوژي دهان و فك و صورت تهران 

فلوشيپ ليزر در دندانپزشكي تهران بصورت مشترك با آخن آلمان براي تربيت نيروهاي  
  .هاي دندانپزشكي مورد نياز دانشكده

 ،Ph.D ،كارشناسـي  ،ختلـف كـارداني  آموزش و تربيت نيروهـاي مـورد نيـاز كشـور در سـطوح م      .4
 ...ها و  فلوشيپ، هاي باليني تخصص

 )P.H.C(كارداني بهداشت دهان كه با توجه به اولويت بهداشت و پيشگيري و نياز شديد شبكه  
 6000به اين نيروها كوريكولوم آموزشي تهيه شده و با توجه به اينكه در سطح كشور حدود 

آموزش  .باشد ها به اين نيروها نياز مبرم مي وستايي و پايگاهدرماني شهري و ر _مركز بهداشتي
هاي علوم  كليه دانشگاه ،هاي بهداشت اين گروه بصورت گزينش بومي و تحت نظر دانشكده

سالمت و ساير   معاونت  نامه گزينش بومي نيز با مشاركت حوزه باشد و شيوه كشور مي  پزشكي
هاي علوم پزشكي ابالغ گرديده  وزارت به كليه دانشگاهها تدوين و توسط مقام محترم  حوزه
انداز بيست  ها در چشم سالمت دهان و دندان  هاي شاخص  يارتقا  بيشترين اميد ما براي. است

ساله به انتخاب صحيح، آموزش صحيح و استقرار اين نيروها در سيستم شبكه و در كل نظام 
البته اولين گروه اين  .را در آينده شاهد باشيم اهللا نتايج آن باشد كه انشاء سالمت كشور مي

هاي مربوطه جهت انجام  التحصيل شدند كه هر كدام به استان فارغ 1388تيرماه سال  ،نيروها
ادامه تحصيل اين عزيزان نيز بصورت كارشناسي  قابل ذكر است كه .اند تعهدات معرفي شده

بيني شده است كه  داشت دهان پيشناپيوسته و پس از اتمام دوره تعهدات و در رشته به
در اين راستا نقش و شرح  .باشد كوريكولوم آن توسط كميته راهبردي مرتبط در دست تهيه مي
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با نظرخواهي از كليه ... دوره و بازگشت در سيستم شبكه و اين نيروها پس از اتمام  وظايف
 .ذينفعان در حال انجام است

مين نيروي تكنسين پروتز مورد نياز كشور بود و در منظور تأه كارداني تكنسين پروتز كه ب 
پذيرش اين مقطع از كنكور سراسري تبديل به كارشناسي پيوسته شد و  ،سال گذشته

پذيرش تربيت اين  .تصويب و ابالغ گرديد ،تدوين ،كوريكولوم آن نيز بر همين اساس تهيه
 .نيروها در سه مركز تهران، شهيد بهشتي و تبريز شروع شده است

هاي تكنسين پروتز  منظور ارتقا و ادامه تحصيل كاردانه كارشناسي ناپيوسته تكنسيني پروتز ب 
همين اهداف تهيه،  انجام گرديده و كوريكولوم آموزشي آن نيز با )التحصيالن قبلي فارغ(

سه مركز آموزشي  پذيرش و تربيت اين نيروها در .تدوين، تصويب و ابالغ گرديده است
 .بهشتي و اصفهان شروع شده استتهران، شهيد 

در كليـه منـاطق كشـور بـا     ) 2خدمات سـطح  (خدمات درماني دندانپزشكي  ارايهمنظور توسعه ه ب .5
تربيت اين نيروهـا كماكـان در حـال انجـام اسـت و       ،هاي محروم استفاده از سهميه مناطق و استان
دمت كه تعهد يـك تـا دو   هاي محروم دندانپزشك عمومي متعهد خ خوشبختانه براي اكثريت استان

تربيت شده و ليست اسامي ايشـان   ،ها را دارند به آن استان) سال 6 -12( طول مدت آموزش  برابر
جهت عدم صدور پروانـه بجـز اسـتان    (ها  هاي مربوط و نيز به نظام پزشكي كليه استان نيز به استان
نامه  هاي مرتبط شيوه حوزه با همكاري حوزه معاونت سالمت و ساير. ارسال شده است) مورد تعهد

هاي علوم پزشكي ابـالغ   بكارگيري اين نيروها تهيه و توسط معاونت محترم درمان به كليه دانشگاه
  .گرديده است

 خدمات تخصصي دندانپزشكي  .6

 ؛3 و 2و  1پيشگيري و درماني دندانپزشكي به سطح  ،بندي خدمات بهداشتي سطحتوجه به با  
سطح ( مات درمانيدخ ؛توسط كارداني بهداشت دهان )1سطح ( خدمات بهداشتي و پيشگيري

كه خدمات تخصصي است توسط  3توسط دندانپزشكان عمومي و خدمات سطح  )2
ابتدا در  )3سطح ( تخصصي دندانپزشكي _بيني مراكز درماني پيش .خواهدشد ارايهمتخصصين 

  .ها انجام شده است ها و به تدريج در شهرهاي بزرگ هر يك از استان كليه مراكز استان
كه سه برابر مدت آموزش به (بدين منظور نيروهاي بومي هر استان بصورت تعهد خاص  

اي را به خود  سهميه ،در امتحانات ورودي دستياري ،)باشند هاي خود متعهد خدمت مي ن  استا
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ط نامه محضري مربو اند كه در صورت احراز شرايط بومي و قبول و تنظيم تعهد اختصاص داده
توانند از  مي ،امتحانات ورودي دستياري به نمره خام مكتسبه در% 5به تعهد خاص با افزايش 

حداقل طول مدت سه برابر براي تحصيل  ،تعهد خاص يانتخاب رشته محل تحصيل در ازا
  .نخواهد بود kاستفاده كنند كه اين مدت مشمول ضريب 

عبارتند از گروه آموزشي سالمت دهان و التصويب كه  التأسيس و جديد دو گروه آموزشي جديد 
 هياتگيري دچار كمبود  از نظر شكل ،دندانپزشكي اجتماعي و نيز گروه آموزشي مواد دنداني

 :علمي بودند كه بدين منظور اقدامات زير انجام شده است

 هاي دندانپزشكي كشور به متخصصين علمي مورد نياز دانشكده هياتدر جهت تأمين كادر  

Ph.D در  عالوه بر تصويب مجدد اين دوره ،ت دهان و دندانپزشكي اجتماعيسالم
 Helsinkiدندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه بصورت مشترك با دانشكده 

اندازي اين رشته در دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و كرمان و  راه ،فنالند برگزار شده بود
ها  سه مركز گامي مثبت در رفع نياز دانشكدهدر اين  Ph.Dدانشجوي تخصصي  20پذيرش 

هاي دندانپزشكي بود كه در حال آموزش  و استفاده از تعهد خاص براي كليه دانشكده
 .باشد مي

هاي دندانپزشكي كشور به متخصصين  علمي مورد نياز دانشكده هياتدر جهت تأمين كادر  
Ph.D آموزشي اين دوره در  پس از تهيه و تدوين و تصويب كوريكولوم ،مواد دنداني

دانشكده دندانپزشكي و با  ،اندازي آن توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران دبيرخانه، راه
اقدام به پذيرش ... فني و مهندسي و مركز پلمير و  _هاي داروسازي كمك ساير دانشكده

همه نيروهاي پذيرفته شده عمدتاً بصورت  .نفر انجام شد 10با ظرفيت Ph.Dدانشجوي 
 .باشند يا تعهد عام مراكز آموزشي مي تعهد خاص براي مراكز آموزشي و

هاي مورد نياز  هاي خارج از كشور نيز بصورت هدفمند در رشته درهمين راستا كليه بورس 
 .و بصورت تعهد خاص براي مراكز آموزشي هدايت و اجرا شده و در حال انجام است

مواد دنداني و سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي در  Ph.Dاندازي دو رشته  اولويت راه 
مواد دنداني و سالمت دهان و (اهللا در اصفهان  برنامه كاري سال جاري خواهد بود كه انشاء

 .به انجام برسد )سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي(و در مشهد ) دندانپزشكي اجتماعي

ريزي  برنامه ،هاي تخصصي باليني پژوهشي در كنار رشته _هاي علمي فعاليت يامنظور ارتقه ب  
آن  اولين برنامه  برنامه كاري دبيرخانه قرار دارد وها نيز در  در اين گروه از تخصص Ph.Dبراي 
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Ph.D  ي تصويب آن در حال اجرا است و در يباشد كه مراحل نها در رشته اندودانتيكس مي
ها نيز اين امر  اميدواريم در ساير رشته .ي شهيد بهشتي شروع خواهد شددانشكده دندانپزشك
 .به وقوع به پيوندد

علمي و آموزشي   موجب تغيير و تحول  توانند هاي جديدي كه مي رشته ؛كه ذكر شد همانطور 
توجه به  ،دندانپزشكي كشور را ممتاز نمايد جايگاه   و در سطح جهاني  منطقه  شده و در سطح

باشد كه  مي...  و و بايومتريال Dental Education, Oral Epidemiologyي همچون يها رشته
ريزي براي  و هم برنامه استهم در جهت اعزام نيروها به خارج مورد توجه و عنايت 

 .شود محسوب ميهاي دبيرخانه  ها در داخل كشور از برنامه اندازي اين رشته راه

 :زير ي ملي پايه دندانپزشكي عمومي در هفت حوزهتهيه، تدوين و تصويب استانداردها .7

  حوزه رسالت و اهداف  .1
 حوزه برنامه آموزشي دوره دكتري دندانپزشكي عمومي  .2

 علمي  هياتحوزه  .3

 حوزه منابع آموزشي و پژوهشي  .4

 حوزه مديريت عالي و اجرايي .5

 ي يحوزه دانشجو .6

 .حي خواهد شدكيفيت نيز طرا يحوزه ارزشيابي و در آينده استانداردهاي ارتقا .7
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  ساله دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي 31وردهاي ادست

  دستاوردهاي دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي :5جدول 

 درصد افزايش
  ميزان
 88در سال 

 ميزان
 57در سال 

 ورداعنوان دست

 هاي دستياري دندانپزشكيتعداد ظرفيت رشته نفر20 نفر333 1565

 هاي تخصصي دستياري دندانپزشكيتعداد رشته 6 10 67

 هاي تخصصي موجودتعداد رشته محل 6 117 1850

 هاي دندانپزشكي داراي دوره تخصصيتعداد دانشكده 1 16 1500

 P.h.Dهايتعداد تاسيس رشته محل 0 4 400

 هاي فلوشيپتعداد تاسيس رشته محل 0 24 2400

  دندانپزشكي عموميتعداد ظرفيت  240 885 269

 داراي دوره دكتراي عمومي هاي دندانپزشكيتعداد دانشكده 5 22 340

جهت تامين اعضاي هيـات علمـي(تعداد متعهدين خاص بومي 0 139 13900
 )مناطق محروم

 سال اخير 31مقايسه تعداد رشته هاي تخصصي موجود در دانشكده هاي دندانپزشكي  در  :6جدول 

  57سال 88سال 
 نام دانشكده

  تعداد رشته 
 تخصصي موجود 

 تهران 6 10

 شهيد بهشتي 0 10

  مشهد 0 10
  شيراز 0 10
  اصفهان 0 10
  اهواز 0 5
  تبريز 0 10
  كرمان 0 5
  زاهدان 0 2
  بابل 0 7
 آزاد اسالمي تهران 0 9

  ادامه جدول در صفحه بعد
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 6ادامه جدول
 آزاد اسالمي خوراسگان 0 5

  همدان 0 10
  شاهد 0 7
  يزد 0 7

 جمع كل 6  117
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  دستاوردهاي آموزش داروسازي
هاي گوناگون در گذشته دانش پزشكي و داروسازي تقريباً يكسان بوده و حكما، به طور كلي، در دانش

، ها، براي آموختن دانش پزشكي و داروسازيدر آن زمان. مانند پزشكي و داروسازي زبردست بودند
كه فرد، مدت زماني در محضر يكي از استادان شاگردي كرده و سپس با آشنايي به رموز تنها كافي بود 

 1268سال (با تأسيس دارالفنون . پردازدببرداري از كتاب استاد خود، جداگانه به كار كار و رونوشت
به وسيله اميركبير و به خدمت گرفتن شماري از پزشكان و يك ) ميالدي 1850هجري قمري برابر با 

نخستين . نفر داروساز در اين آموزشگاه، زمينه اصالحات در دانش پزشكي و داروسازي فراهم گرديد
اي نوين در خيابان ناصر عالوه بر تدريس در آموزشگاه، داروخانه ،مدرس داروسازي در دارالفـنون

يافت، نياز يگونه كه دانش پزشكي به شكل نوين در ايران گسترش مهمان. خسرو تهران نيز افتتاح كرد
خورشيدي  1282شد، بنابراين، آموزشگاه داروسازي درسال آموخته نيز بيشتر ميبه داروسازان دانش

گشايش يافت و يك نفر داروساز فرانسوي به نام گوستاولوكونت در آن تدريس آغاز كرد و داروسازان 
ندان چفارسي آشنا نبود، وجود او جوان نيز، براي دريافت دانش گرد او آمدند، اما چون نامبرده به زبان 

، پس از تبديل 1301سال  در. ، پس از چندي اين آموزشگاه برچيده شدمؤثر نيفتاد و سرانجام
اي نيز براي تدريس داروسازي در آن تأسيس گرديد كه شاخه آموزشگاه پزشكي تهران به مدرسه عالي،

پس از . پزشكان بودند و تنها يك نفر داروساز در آن به تدريس مشغول بود ،مدرسان اين مؤسسه
دار آموخته خارج از كشور به ميهن بازگشته و عهدهچند نفر از داروسازان ايراني دانش ،مدتي كوتاه

سپس، دوره آموزش در آموزشگاه . گرديدمي ارايهتر از سوي پزشكان تدريس دروسي شدند كه پيش
، 1313در سال . هاي عالي كشور جا گرفتزايش يافت و اين آموزشگاه در شمار مدرسهداروسازي اف
هاي عالي تهران، بر پايه قانون تأسيس دانشگاه به دانشكده تبديل شدند، مدرسه عالي كه مدرسه

آمد نيز به دانشكده داروسازي تبديل هاي دانشكده پزشكي به شمار ميداروسازي، كه يكي از شاخه
، به موجب قانوني كه از تصويب مجلسين گذشت، دانشكده داروسازي 1334انجام درسال سر. شد

   .جدا گرديد
- دانشكده داروسازي مستقل در كشور وجود نداشت و تعداد پذيرفته عمالً ،قبل از انقالب اسالمي

عال دانشكده داروسازي در كشور ف 23در حال حاضر . شدگان اين رشته در كشور بسيار ناچيز بودند
دانشكده وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يك دانشكده وابسته به  14هستند كه 

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  الملل دانشگاهدانشكده در شعب بين 8دانشگاه آزاد اسالمي و 
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ي به هاي تخصصتعداد دانشجويان شاغل در رشته داروسازي عمومي و رشته. درماني فعال هستند
  .الملل در زير ذكر شده استتفكيك دولتي وخصوصي و شعب بين

 نفر  500/3حدود        هاي دولتيتعداد شاغلين به تحصيل دوره عمومي داروسازي در دانشگاه .1

 نفر     800حدود                 عمومي داروسازي دانشگاه آزاد   تعداد شاغلين به تحصيل دوره .2

  نفر     600 حدود           الملل دوره عمومي داروسازي درشعب بينتعداد شاغلين به تحصيل  .3
  نفر      650حدود                                            شاغلين به تحصيل دوره تخصصي  تعداد .4

اين در  .نداشت دقبل از انقالب اسالمي هيچ مقطع تخصصي براي رشته داروسازي در كشور وجودر 
  :ر شده است كه شامليرشته تخصصي داروسازي در كشور دا 11در حال حاضر حالي است كه 

  رشته  كنترل دارو .1
  رشته فارماسيوتيكس .2
  رشته سم شناسي .3
  رشته  داروسازي سنتي  .4
  رشته  نانوفناوري دارويي .5
  رشته شيمي دارويي .6

  رشته فارماكوگنوزي .7
  رشته  داروسازي هسته اي  .8
  رشته زيست فناوري دارويي .9

  رشته اقتصاد و مديريت دارو  .10
  رشته داروسازي باليني .11

شناسي نيز پذيرش دانشجو انجام نيز در دو رشته، نظارت بر امور دارو و سم كارشناسي ارشددر مقاطع 
  . گردد مي

و  گيردبازنگري كوريكولوم داروسازي عمومي به طور مداوم و تقريباً هر سه سال يكبار صورت مي
. جرا استدست ا تخصصي داروسازي انجام پذيرفته و يك مورد در و Ph.Dهاي بازنگري كليه رشته

هاي الزم را ريزيرشته تخصصي برنامه هاي ممتحنه براي هرهياتهمچنين كميته راهبردي متناسب با 
  .دهد انجام مي

 57هاي تخصصي داروسازي از سال روند توسعه رشته

-80وجود نداشته است و روند توسعه از سال  57با توجه به اينكه رشته تخصصي داروسازي در سال 
، يك رشته تخصصي و دو رشته كارشناسي  Ph.Dدر مقطع رشته  11شروع گرديده است و تاكنون  79

 Ph.Dرشته در مقطع  5سال گذشته  4كه در طي . (ارشد و يك فلوشيپ تدوين و ابالغ گرديده است
  .)يك رشته در مقطع كارشناسي ارشد تدوين شده است و
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  هاي تخصصي داروسازي به تفكيك دانشگاهتعداد رشته
  رشته 11      تهران  •
  رشته  8    شهيد بهشتي •
    رشته 7      تبريز •
  رشته  5      اصفهان •
  رشته  6      مشهد •
  رشته 2      كرمان •
    رشته 4      ساري •
    رشته 5      شيراز •
    رشته 3      اهواز •
  رشته 2    آزاد  اسالمي  •

  هاي تخصصي به تفكيك سالتعداد دانشجويان شاغل در رشته
  نفر 7    80و تخصصي در سال   Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
  نفر 37             81و تخصصي در سال   Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
    نفر  33             82و تخصصي در سال   Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
    نفر 71    83سال  و تخصصي در  Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
    نفر  60    84سال  و تخصصي در  Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
  نفر 39    85سال  و تخصصي در  Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
  نفر 92    86سال و تخصصي در  Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
    نفر 112  87سال   و تخصصي در  Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
  نفر 144    88و تخصصي در سال   Ph.Dپذيرش دانشجوي  •
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  كشور در پزشكي تخصصي فوق و تخصصي آموزش دستاوردهاي
در دانشكده پزشكي تهران آغاز شد و سپس  1330تربيت نيروهاي متخصص باليني در كشور از دهه 

گسترش كمي اين  ،1364با اين وجود تا سال  ؛هاي پزشكي كشور معمول گرديد در ساير دانشكده
پذيرش  دبه تعدا% 20فقط  1364تا  1354هاي  در فاصله بين سال تا جايي كه ها محدود بود رشته
تعداد پذيرش دستياران تخصصي در كل  1354در سال . دستياران تخصصي باليني اضافه شد ساالنه
اما . ولي هيچ ظرفيتي براي پذيرش دستيار فوق تخصصي در كشور وجود نداشت ،نفر بود 420كشور 

  . رسيدنفر  2 به نفر و فوق تخصصي 510به  ظرفيت پذيرش تخصصي 1364در سال 
قانون آن در  بدنبال تصويب 1352شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به عنوان نهادي دولتي در سال 

بر اساس قانون  .دش رت فرهنگ و آموزش عالي تشكيلاتحت نظارت وز ،مجلس شوراي ملي وقت
پزشكي عمومي و تخصصي بوده  اين شورا متولي آموزش پزشكي در كليه سطوح آن اعم از ،مذكور
و آموزش پزشكي كشور كه در نهايت منجر به  خدمات بدنبال تغييرات بنيادين در نظام ارايه. است

پزشكي و شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تحت نظارت  آموزش تشكيل وزارت بهداشت، درمان و
در حال حاضر تربيت متخصص در  ،پزشكي و تخصصي باليني گرديد آموزش وليوزارت جديد و مت

آزمايشگاهي تحت نظارت اين شورا در  و رشته فوق تخصصي طبي، جراحي 22رشته تخصصي و  25
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در چند  دبيرخانه. شود هاي علوم پزشكي كشور انجام مي دانشگاه

را در زمينه ارتقاي  اي علمي و صاحبنظران، تالش گسترده حترم هياتگذشته با مشاركت اعضاي م سال
آورده است كه اولين اقدام در اين راستا،  عمله هاي تخصصي ب كيفيت آموزش و ارزشيابي در دوره

شوراي . هاي دستياري تخصصي باليني بوده است تدوين ضوابط برنامه ريزي درازمدت جهت برنامه
مان مسؤول تعيين و نظارت بر حسن اجراي ضوابط واحدهاي آموزش پزشكي و تخصصي ساز

آموزش تخصصي باليني و اعطاي دانشنامه به متخصصين واجد شرايط در كشور جمهوري اسالمي 
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جزئي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .  ايران است

  . باشد مي
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  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اهداف
هاي تخصصي از طريق نظارت بر واحدهاي آموزشي به  رتقاي كيفيت آموزش پزشكي در رشتها .1

  منظور تأمين بهترين كيفيت سالمت جامعه
هاي  هاي تخصصي باليني از طريق برگزاري آزمون التحصيالن رشته فارغ سطح علمي يارتقا .2

 نامه  نامه و دانش مربوطه و اعطاي مدرك گواهي

  تكميلي تخصصي  ، ، فوق تخصصي هاي تخصصي شتهر  هاي ماموريت عرصه
به اعتبـار جايگـاه شـوراي آمـوزش پزشـكي و      (هدايت نظام آموزش پزشكي و تخصصي كشور  •

   )تخصصي
ـ و نظارت بر حسن اجـراي قـوانين، مقـررات و آ    تدوين، بازنگري، تصويب، ابالغ • هـاي   نامـه  يني

   ي آموزش پزشكي و تخصصياياجر
تدوين، بازنگري، تصويب، ابـالغ، و  (هاي تخصصي و فوق تخصصي  هريزي راهبردي رشت برنامه •

   دانشگاه/ هاي عملياتي به تفكيك رشته ها و نيز پيگيري برنامه نظارت بر حسن اجراي برنامه
ي، مطالعه، تدوين، ترويج و آمـوزش، تصـويب،   يشناسا(نوآوري در آموزش پزشكي و تخصصي  •

هاي نوين آموزش، ارزشيابي و آزمون  ها و روش وآوريآوري شرايط و نظارت بر استقرار ن فراهم
   در آموزش پزشكي و تخصصي

هـاي   هـاي آموزشـي رشـته    تدوين، بازنگري، تصويب، ابالغ، و نظارت بر حسـن اجـراي برنامـه    •
   تخصصي، فوق تخصصي، تكميلي تخصصي

هـاي جديـد    رشـته اندازي  و پيگيري راه ويب، ابالغ، تدوين برنامهي، پيشنهاد، تصيمطالعه، شناسا •
  تخصصي، فوق تخصصي و فلوشيپ 

   آوري شرايط تربيت نيروي انساني تخصصي كشور ريزي و فراهم سنجي، برنامه مطالعه، نياز •
دسـتياري  (هاي داير و كليه تقاضاهاي جديد بـراي دايـر نمـودن     كليه برنامه) اي برنامه(ارزشيابي  •

تمديد مجوز اعتبار بخشي /براي صدور ه گزارشات كارشناسي يو ارا  ) تخصصي و فوق تخصصي
   ها ها توسط شوراي كسترش دانشگاه اين برنامه

 هاي داير و كليه تقاضاهاي جديد براي دايـر نمـودن   كليه برنامه) اي اي و مؤسسه برنامه(ارزشيابي  •
  ها  تمديد مجوز اعتبار بخشي اين برنامه /هاي تكميلي تخصصي و صدور  رشته
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فعال در آموزش تخصصـي    )هاي آموزشي بيمارستان(مراكز آموزش باليني ) اي مؤسسه(ارزشيابي  •
ه گزارشـات كارشناسـي بـراي صـدور     يها ارا متقاضي داير نمودن اين رشته  و فوق تخصصي و يا

   ها تمديد مجوز اعتبار بخشي اين مراكز توسط شوراي كسترش دانشگاه/
ـ كيفيـت و سـاير امـور اجرا    برگزاري، اعالم نتايج، تجزيه و تحليل نتايج، ارتقاي • هـاي   ي آزمـون ي

ورودي دستياري تخصصي و فوق تخصصي، گواهينامه تخصصـي، دانشـنامه تخصصـي و فـوق     
   هاي محوله به دبيرخانه تخصصي و ساير آزمون

و نيز ورودي و ) درون دانشگاهي(هاي دستياري  دوره  يهاي ارتقا نظارت بر حسن اجراي آزمون •
   خروجي تكميلي تخصصي

هـاي در اختيـار و    ها در حد مقدورات، بودجه هاي دستياري در دانشگاه پشتيباني از اجراي برنامه •
   هاي وزارت متبوع اولويت

  ي و رفع موانع پيشرفت تحصيلي دستياران يشناسا، هدايت امور فرهنگي •
   آموختگان خارج از كشور ي مدارك دانشيكارشناسي نها •
  يس شورايراي آموزش پزشكي و تخصصي و رهاي محوله از طرف شو ساير مأموريت •

  عملكرد 
به تعيين ضوابط آموزشي  به منظور دستيابي به اهداف فوق، شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نسبت

دانشگاه علـوم   26رشته تخصصي و فوق تخصصي باليني در  47هاي دستياري در  بخشي برنامهو اعتبار
 يهـاي پـذيرش دسـتيار، ارتقـا     ؤوليت برگـزاري آزمـون  عالوه بر آن مس. نمايد پزشكي كشور اقدام مي

  . نامه تخصصي نيز به عهده شوراي مذكور و نهادهاي تحت پوشش آن است نامه و دانش گواهي

  ساختار
هاي تدوين و  ، كميته ريزي و ارزشيابي شوراي آموزش پزشكي تخصصي از شورا، كميسيون برنامه

  . هاي ممتحنه و دبيرخانه تشكيل شده است ، هيأت هاي دستياري ارزشيابي برنامه

هاي  و ضوابط آموزشي مربوط به اعتباربخشي برنامه ها نامه آيينول تصويب ؤشورا مس :شورا )الف
هاي علوم پزشكي تربيت كننده دستيار و  رؤساي دانشگاه: اعضاي شورا عبارتند از. باشد دستياري مي

. گ، منتخبين وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيهاي بزر نمايندگان اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  . باشد رياست شورا بر عهده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
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هاي  اين كميسيون مسؤوليت نظارت بر حسن عملكرد كميته :ريزي و ارزشيابي كميسيون برنامه )ب
اعضاي . ه را بر عهده داردتدوين و ارزشيابي و ارايه نظر مشورتي در مورد ضوابط آموزشي تهيه شد

. هاي تدوين و ارزشيابي و منتخبين وزير نمايندگان دانشگاهي، نمايندگان كميته: كميسيون عبارتند از
  . باشد رياست كميسيون بر عهده دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي

زشيابي كميته تدوين و ار ،هاي تخصصي در هر يك از رشته :هاي تدوين و ارزشيابي كميته )پ
به اين كميته مسؤول تهيه متن تشخيصي ضوابط و اهداف آموزشي و ارايه .  گردد مربوطه تشكيل مي

هاي  ها همچنين مسؤوليت انجام بررسي برنامه اين كميته. باشد شورا جهت بررسي و تصويب مي
. عهده دارندهاي دستياري را بر  دستياري و ارايه پيشنهاد به كميسيون در مورد وضعيت مجوز برنامه

هاي آموزشي دانشگاهي و  ، انجمن علمي تخصصي، گروههاي ممتحنه ها نمايندگان هيأت اعضاي كميته
  .  دنباش دبيرخانه مي

هاي مربوطه و  مسؤوليت طراحي سؤاالت و رسيدگي به اعتراض آزمون :هاي ممتحنه هيأت )ت
هاي ممتحنه از  هيأت.  باشند ه ميهاي ممتحن بر عهده هيأت) حسب مورد(هاي شفاهي  برگزاري آزمون

  . شوند ميان اعضاي هيأت علمي با سابقه كشور انتخاب مي
اجرايي شورا و نهادهاي وابسته به آن و  - دبيرخانه شورا مسؤوليت انجام امور اداري  :دبيرخانه )ث

. عهده دارد پشتيباني علمي نهادهاي مذكور و نيز پاسخگويي به مراجعين را در حيطه اختيارات شورا بر
، درمان و آموزش پزشكي انتخاب  باشد كه توسط وزير بهداشت اداره دبيرخانه بر عهده دبير مي

  . گردد مي
صدور مجوز  ،دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي داراي سه حوزه ارزشيابي

)Accreditation(ها  ، آزمون)Certification (دو واحد دستياري  ،عالوه بر اين. باشد و پشتيباني مي
  .وليت پاسخگويي به مراجعين را بر عهده دارندؤتخصصي و دستياري فوق تخصصي نيز مس

  اعتبار بخشي  -حوزه ارزشيابي و صدور مجوز  )الف
نيز مقوله ارزشيابي واحدهاي آموزش  1376اگر چه پيش از سال  :واحد ارزشيابي صدور مجوز .1

اما بدنبال  ،مورد توجه مسؤولين بوده است كي از وظايف دبيرخانهيتخصصي به عنوان 
هاي اخير براي فعال شدن هر چه بيشتر دبيرخانه در زمينه وظايف  هايي كه در سال تالش

نياز به تأمين واحدي كه به طور مشخص مسؤوليت انجام امور  ،محوله صورت گرفته است
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 ،عهده داشته باشدتخصصي را بر  - اجرايي مربوط به ارزشيابي واحدهاي آموزشي –اداري 
واحد ارزشيابي و صدور مجوز فعاليت  ،1376رو در سال  از اين. بيش از پيش احساس شد

نسبت به  ،هاي انجام شده در گذشته بندي فعاليت رخانه آغاز و ضمن جمعيخود را در دب
حاصل كار اين . ساماندهي امر ارزشيابي واحدهاي آموزشي در يك قالب تعريف شده پرداخت

ارزشيابي كليه واحدهاي آموزش تخصصي و فوق تخصصي فعال در  ،در سه سال گذشتهواحد 
  .كشور بوده است

از جمله وظايف بسيار اساسي و در عين حال  :هاي دستياري واحد تدوين ضوابط و برنامه .2
معطل مانده شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، تدوين ضوابط صالحيت آموزشي واحدهاي 

. ها انجام شود گيرد بر اساس آن هايي كه صورت مي تا ارزشيابيباشد  آموزش تخصصي مي
دهنده آن  نشان ،نگاهي به مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و بايگاني دبيرخانه

ولي در عمل پس از  ،اقداماتي به اين منظور انجام گرفته است ،است كه هر چند در مقاطعي
به اين . اند گذشت قريب به سه دهه از عمر شورا هنوز ضوابط مذكور تدوين و تصويب نشده

وجود همانا ترين اجزاي يك سيستم اعتبار بخشي صحيح كه  ترتيب يكي از اساسي
از . نيستدر دسترس  باشد، مياستانداردهاي آموزشي تعريف شده بر يك واحد آموزشي 

به مقوله ارزشيابي واحدهاي آموزشي به عنوان يك علم مستقل كه داراي  سوي ديگر توجه
مباني تئوريك مشخص و راهكارهاي عملي مدون باشد ضرورتي است كه بي توجهي به آن 

تواند باعث بروز عوارض و خساراتي گردد كه نتيجه آن بروز ترديدهايي در اصل انجام اين  مي
هاي دستياري  واحدي به نام واحد تدوين ضوابط برنامه رو از اين. شود كار مهم و حياتي مي

تشكيل گرديد تا ضمن انجام كارهاي مطالعاتي الزم به منظور استقرار يك نظام اعتبار بخشي 
منسجم در حوزه آموزش پزشكي تخصصي، نسبت به تدوين ضوابط آموزشي مورد نياز در هر 

 و آغاز نمود 1377خود را در سال اين واحد كار . هاي تخصصي اقدام نمايد يك از رشته
نامه ارزشيابي و صدور مجوز آموزش دستياري  تا كنون عالوه بر تصويب آيين آنحاصل كار 

تخصصي باليني به عنوان شالوده اصلي ساختار نوين اعتباربخشي آموزش تخصصي، تشكيل 
به تدريج در  باشد كه محصول كار آنها رشته تخصصي مي 10هاي تدوين و ارزشيابي در  كميته

مديريت دبيرخانه . مندان قرار خواهد گرفت اختيار اعضاي هيأت علمي، دستياران و ساير عالقه
الذكر زمينه را براي ارزشيابي واحدهاي  هاي آينده با ادغام دو واحد فوق در نظر دارد ظرف ماه

 . آموزشي تخصصي بر اساس ساختار نوين اعتبار بخشي فراهم آورد
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  موزش پزشكي تخصصي در كشوردستاوردهاي آ
 هاي تخصصي و فوق تخصصي در كشور تدوين كوريكولوم رشته .1

در حال حاضر  .هاي تخصصي در آغاز انقالب اسالمي فاقد كوريكولوم استاندارد بودند اكثر رشته
ويژه  MPHبرنامه فلوشيپ و يك برنامه  18رشته فوق تخصصي،  21رشته تخصصي و  25براي 

ها به صورت استاندارد و  كار تدوين و بازنگري كوريكولوم ،ان خانوادهتوانمندسازي پزشك
برنامه فلوشيپ شامل  36همچنين . هاي تدوين به پايان رسيده است ساختارمند با همكاري كميته

، پره ناتولوژي، ICUاسترابيسم، اكولوپالستي، انكولوژي زنان، نورواتولوژي، ارولوژي كودكان، 
يتوژنتيك، اوروانكولوژي، اندويورولوژي، درد، بيهوشي قلب، بيهوشي پيوند، ملكوالرپاتولوژي و س

الكتروفيزيولوژي، كارديولوژي اينترونشنال بالغين، اكوكارديوكرافي، كارديولوژي اينترونشنال 
، انستزيولوژي رژيونال، نفروپاتولوژي، PICUي، يهاي هوا كودكان، بيهوشي توراكس و راه

، پاتولوژي زنان، هماتوپاتولوژي، پاتولوژي ريه، ايمونوپاتولوژي، پاتولوژي گوارش و كبد
هاي عفوني در بيماران پيوندي و نقص  هاي بيمارستاني، بيماري نوروپاتولوژي، كنترل عفونت

، جراحي عروق، استريوتاكسي، اورولوژي ترميمي، سيتولوژي، رينولوژي، HIV/AIDSايمني، 
برنامه فلوشيپ شامل جراحي سر و گردن،  32همچنين . شدبا بيهوشي كودكان در دست تدوين مي

پاتولوژي چشم، پاتولوژي قانوني، تخصص سوختگي، بيهوشي جراحي مغز و اعصاب، پاتولوژي 
هاي مادرزادي قلب در بالغين، طب پيشگيري  ي قلبي، بيمارييكودكان، جراحي سرطان، نارسا

وگرافيك، تصوير برداري قلب و عروق و هاي قلب و عروق، پوست كودكان، جراحي ميكر بيماري
راديولوژي، بانك خون، ارولوژي زنان،  قفسه صدري، تصوير برداري تشخيصي شكم، نورو

يوروژنيكولوژي، سالمت باروري، اندوسكوپي زنان، الپاراسكوپي، نوروفيزيولوژي باليني كودكان، 
هاي عضالني  كودكان، بيماريطب انتقال خون، ماموگرافي، پزشكي خواب، طب تكامل و نمو 

هاي عروقي، ميكروب شناسي باليني،  اسكلتي شغلي، جراحي غدد درون ريز، جراحي دستيابي
هاي  رشته. باشد سنجي مي شيمي باليني، جراحي قائده جمجمه در دست بررسي و ضرورت

  . نشان داده شده است 7شماره تخصصي و فوق تخصصي و فلوشيپ مصوب در جدول 
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 هاي تخصصي، فوق تخصصي و فلوشيپ مصوب در جمهوري اسالمي ايران رشته: 7جدول 

 هايرشته
  تخصصي مصوب

 هايرشته
  فوق تخصصي مصوب

  هاي مصوب فلوشيپ

 اختالالت كف لگن در زنان .1 اعصاب كودكان .1 آسيب شناشي .1

 ارتوپدي كودكان .2 ايمونولوژي و آلرژي كودكان .2 بيماريهاي عفوني و گرمسيري .2

 مغز و اعصابهاي  بيماري .3
جراحي پالستيك، سوختگي و  .3

 ترميمي
 آندويورولوژي .3

 پيوند كليه .4 جراحي قفسه صدري .4 بيهوشي .4

 تروما در جراحي عمومي .5 جراحي قلب و عروق .5 پرتودرماني .5

 جراحي دست .6 جراحي كودكان .6 پزشكي اجتماعي .6

 جراحي زانو .7 روانپزشكي كودكان .7 پزشكي قانوني .7

جراحي كليه و مجاري .8
 ادراري

 جراحي ستون فقرات .8 روماتولوژي كودكان .8

 جراحي كولوركتال .9 روماتولوژي .9 پزشكي چشم .9

 روانپزشكي نظامي .10 ريه بالغين .10 داخلي .10

 سايكوسوماتيك .11 عفوني كودكان .11 ايپزشكي هسته .11

 سم شناسي باليني .12 متابوليسم كودكانغددداخلي و .12 پوست .12

 طب تسكيني .13 غدددرون ريزومتابوليسم .13 ژيوراديول .13

 قلب كودكان .14 و مفاصلجراحي استخوان  .14
هاي خارج  قرنيه و بيماري .14

 چشمي

 گلوكوم .15 كليه بالغين .15 پزشكي روان .15

 الرنگولوژي .16 كليه كودكان .16 زنان و زايمانجراحي  .16

 ناباروري .17 گوارش بالغين .17 اوژانسطب  .17

 ويتره و رتين .18 گوارش كودكان .18 جراحي عمومي .18

 پزشكان خانوادهMPH .19 نوزادان .19 گوش و حلق و بينيجراحي  .19

 هماتولوژي و انكولوژي بالغين .20 و توانبخشيطب فيزيكي .20

 

 هماتولوژي و انكولوژي كودكان .21 جراحي مغز واعصاب .21

  طب كار .22

 
 طب هوا فضا .23
 طب ورزشي .24
 كودكان .25
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 هاي مصوب هاي تخصصي و فوق تخصصي موجود بر اساس كوريكولوم تعاريف رشته

تخصصي باليني پزشكي است كه  ةيك رشت ،هاي داخلي بيماري :هاي داخلي بيماري 
پيشگيري، ارزيابي،  در جهت ،نگرش و رفتارهاي الزم ت،، مهارآموختگان آن با كسب دانش دانش

 .نمايند اقدام مي داخلي هاي يتشخيص، مراقبت، درمان و پيگيري بيمار

 .باشد ميزيستي   اي از علوم اي از علوم پزشكي است كه خود شاخه شاخه» كودكان « ةرشت: كودكان 
 جسمي، رواني و( آموخته اين رشته، يعني پزشك متخصص كودكان، كودك را در سالمت دانش

 خانواده و سالمت آن بعنوان عوامل بسيار ،جامعه. دهد و بيماري مورد توجه قرار مي) اجتماعي
كيد بر رشد و تكامل كودك و چگونگي ارتقاي سالمت در همه ابعاد با تا تامين، حفظ و ثر درؤم

 از تولد تا قبل كودكان سالمت با ،اين رشته تخصصي .باشد ارتباط و تماس با آن مورد توجه مي
تامين،  طيف وسيعي از اقدامات اين رشته، خدمات. دارد سروكار )هيجده سالگي پايان( نوجواني

دوران  اين در بازتواني را پيگيري و پيشگيري، تشخيص، درمان واز جمله  سالمت، يحفظ و ارتقا
 .شود شامل مياز زندگي 

رشته جراحي مغز و اعصاب يك شاخه تخصصي از علوم پزشكي است كه : جراحي مغز و اعصاب 
مربوط به مشكالت سيستم عصبي مركزي، محيطي، سيستم  هاي فراگيرندگان آن در كليه زمينه

هاي آن به  كننده و سيستم ستون فقرات و ساير ساختارهاي حمايت جمجمه، عصبي خودكار،
غير جراحي، مراقبت و بازتواني انواع  پردازد و در جهت تشخيص، درمان جراحي و مطالعه مي

 . كنند هاي مربوط به آنها اقدام مي بيماري

هاي تخصصي باليني پزشكي است كه اثرات متقابل كار،  رشته طب كار يكي از رشته :طب كار 
محيط و سالمت بر يكديگر را بررسي كرده و به شناسايي، ارزيابي، پيشگيري، كنترل، مديريت و 

آور  هاي ناشي از كار در شاغلين و عوارض ناشي از مواجهه با عوامل زيان ها و آسيب درمان بيماري
متخصصين اين رشته با فراگيري و بكارگيري علوم پزشكي و . پردازد افراد جامعه مي محيطي در

شناسي، ارگونومي، ايمني، علوم رفتاري، مديريت، قوانين مرتبط و انجام  بهداشتي، اپيدميولوژي، سم
وليت خود را در دستيابي به هدف نهايي اين رشته كه تامين، ؤمس ،آموزش، پژوهش و مشاوره

ايفا  را باشد تقاي سالمت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين در حرف مختلف ميحفظ و ار
  .نمايند مي
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هاي ناشي از  آسيب اي است كه در زمينه رشته ارتوپدي رشته تخصصي :لجراحي استخوان و مفاص 
 هاي مادرزادي و اكتسابي درگير كننده استخوان، مفاصل و بافتهاي نرم بيماري و )تروما(ضربه 
   /.نمايد بحث مي ا و ستون فقراته اندام

است كه دانش، نگرش و مهارت فراگيران  تخصصي پزشكي اي رشته شاخهاين  :پزشكي اجتماعي 
براي  مشاركت در تدوين و اجراي مداخله  ،)كنوني و آينده(را در زمينه سنجش نيازهاي سالمت 

ها و جامعه،  سالمت افراد، جمعيتها به منظور تامين، حفظ و ارتقاي  رفع نيازها و ارزشيابي برنامه
  .دهد در راستاي توسعه پايدار ملي ارتقا مي

تشخيصي و درماني در  - اي عبارت از كليه اقدامات تخصصي رشته پزشكي هسته :اي پزشكي هسته 
. دگرد هاي باز مواد راديواكتيو استفاده مي باشد كه در آن از چشمه دو حيطه باليني و پاراكلينيكي مي

حفاظت در برابر اشعه و دوزيمتري از  كاربردهاي باليني راديوبيولوژي، استفاده از پرتوداروها،
  .شوند هاي مهم كاري در اين رشته محسوب مي حيطه

از علوم پزشكي است   اي شاخه ،زير سطحي طب هوا فضا و ةرشت: طب هوا و فضا و زير سطحي 
درمان و مراقبت از كاركنان شاغل  ي، تشخيص،آموختگان پس از طي دوره، توان پيشگير كه دانش

 هاي راداري، سايت: هاي خاص نظير فضا و زير سطحي و محيط در شرايط غير متعارف هوا،
هاي مقدم، برجهاي مراقبت و نظاير آن را دارا باشند و  ها، فرودگاه زير دريايي هاي موشكي، سايت

  .ماينداي ايفا ن نقش حرفه ،در ارتقاي سالمت پرواز و غوص
طب اورژانس يك تخصص باليني است كه به ارزيابي، احيا، تثبيت، تشخيص و  :طب اورژانس 

اطالعات علوم پايه و دانش  ةبرگيرند اين رشته تخصصي در. پردازد مراقبت از بيماران اورژانس مي
به گيري و درمان بيماران مراجعه كننده  هاي مناسب جهت تشخيص، تصميم مهارت باليني الزم و

 ،متخصص اين رشته. باشد اورژانس و نيز مديريت بخش اورژانس و حوادث غيرمترقبه مي
 نظامهاي ديگر و نيز  همچنين بايد بتواند به عنوان عضوي مؤثر از تيم پزشكي با متخصصان رشته

 .اورژانس پيش بيمارستاني همكاري نمايد

 ةآموخت ي شاخه پزشكي است كه دانشهاي بالين رشته پزشكي قانوني يكي از رشته :پزشكي قانوني 
گيري از آخرين اصول،  هاي ذهني، ارتباطي و عملي و با بهره اي از مهارت آن طي فراگيري مجموعه

با توجه به مباني قانوني به اظهارنظر كارشناسي در كليه  هاي تخصصي، مشاوره هاي علمي و روش
ها و  اعم از محاكم قضايي، دانشگاهامور پزشكي حسب نياز و استعالم اشخاص حقيقي و حقوقي 

 .نمايد ها اقدام مي پردازد و همچنين به تشخيص و درمان مسموميت ساير مراجع ذيصالح مي
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مشاوره، پژوهش، اي از علوم پزشكي است كه به آموزش، پزشكي رشتهروان :روانپزشكي 
 در ،و مشكالت رواني ها لاختال (Rehabilitation) بخشي و توان ،تشخيص، درمان جامع ،پيشگيري

 (Global burden)كلي  اهميت بارِ ،هاي اخيردر سال. پردازد ، ميدو جنس و در تمام سنينهر 
هاي داخلي نيز شيوع باالي در سطح جهان كامالً شناخته شده است و پژوهش رواني هاياختالل

وين علمي در زمينة علوم كشفيات ن. اند آن را تأييد كرده ةكنندمدهاي نگراناپي و هااين اختالل
رسي ابعاد اجتماعي بر هاي نوينِهاي جديد در علوم رفتاري و پيدايش روشاعصاب، يافته

ـ ابعاد زيستي اي بارشته شكلپزشكي را بههاي رواني، گسترش دامنه و عمق آموزش رواناختالل
اين . يل كرده استبه يك ضرورت تبد (Biopsychosociospiritual)معنوي  ـ اجتماعي ورواني

معنوي و  هاي فرهنگي، شناسي و جنبه شناسي، انسان رشته با علوم اعصاب، روانشناسي، جامعه
  .شناسي ارتباط دارد گيري همه

هاي  آسيبو بازتواني درمان  ،پيشگيريپزشكي ورزشي تخصصي باليني است كه به  :طب ورزشي 
سطح كارايي  يارتقا، اي اي و غيرحرفه حرفهاران كدر ورزش ي مرتبط با ورزشها ورزشي و بيماري

 سالمت يها و ارتقا بيماريو بازتواني درمان  ،استفاده از ورزش در پيشگيريو  ورزشكاران
  .پردازد مي

هاي  اي از علوم پزشكي است كه به درمان بيماري رشته جراحي عمومي شاخه :جراحي عمومي 
تأكيد اين . پردازد هاي درماني جراحي مي از روشهاي مختلف بدن انسان با تكيه بر استفاده  قسمت

ريز، عروق  گردن، غدد درون هاي دستگاه گوارش، شكم، رشته، كار بر روي تروماها، بيماري
  . باشد محيطي، نسوج نرم و پستان مي

تخصصي  پزشكي هايرشتهاز رشتة طب فيزيكي و توانبخشي يكي  :طب فيزيكي و توانبخشي 
ها، اختالالت و ضايعات سيستم  و درمان بيماري تشخيص ،ارزيابيپيشگيري،  باشد كه به مي باليني

هاي  پرداخته و همچنين اقدام به ارايه روش »Neuromusculoskeletal«اسكلتي، عضالني عصبي 
مرتبط  معلوليت فيزيكي و شناختي نيز افراد داراي ناتواني و بيماران وبه بخشي  مختلف طب توان

هاي طب  اين تخصص با استفاده از روش. نمايد بصورت سرپايي و بستري مي در تمام سنين
هاي  ورزش(هاي دارويي و فيزيكي  هاي تشخيصي و درماني، روش الكترودياگنوزيس، تزريق

هاي مختلف  به تشخيص، درمان و تجويز روش) هاي درماني، طب مانيپوالسيوندرماني، مداليته
 و عملكرد ةهاي دردناك و شرايط محدود كنند دچار وضعيت بخشي در بيماران درماني و توان

. ها تأكيد دارد ناتوان كننده فيزيكي و شناختي پرداخته و بر جلوگيري از عوارض ناشي از معلوليت
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بخشي  هاي مختلف درماني و توان ه روشيمتخصص اين رشته بايد قادر به تشخيص، درمان و ارا
و ) وارد ورزشي و شغلياز جمله م( ضالنيـ عيي، اسكلتهاي عصبها و ناتواني براي بيماري

همچنين بايد بتواند رهبري و . ها و اداره طوالني مدت بيماران معلول باشد ناتواني ساير سيستم
عملكرد فيزيكي،  ياي را براي ايجاد حداكثر بهبودي و ارتقا بخشي چندرشته هاي توان هدايت تيم

هاي مادرزادي يا  كه توانايي آنها در اثر بيماري، تروما، نقص رواني، اجتماعي و شغلي در افرادي
  . درد محدود شده را بر عهده بگيرد

است كه به  تخصصي باليني ايهرشتة زنان و زايمان يكي از رشته: جراحي زنان و زايمان 
 هاي پستانو بيماري هاي دستگاه توليد مثل زنان پيشگيري، تشخيص، درمان و پيگيري بيماري

ة ؛ همچنين به مراقبت و مداخلگذاردتأثير مي اين اعضاو عواملي كه بر سالمت  تبط با اين رشتهمر
متخصص زنان و  .پردازددار ميطبي و جراحي مناسب در حين بارداري و زايمان طبيعي و عارضه

مربوط، داراي دانش و كسب تخصص ة دستياري و پزشكي است كه بعد از گذراندن دور ،زايمان
طيف وسيعي از ) Management(مهارت مناسب طبي و جراحي براي پيشگيري، تشخيص و ادارة 

. گذاردشرايطي است كه بر سالمت سيستم توليد مثل زنان، پستان، بارداري و زايمان تأثير مي
در موارد به بيماران هاي باليني آموزش، مشاوره و مراقبت عالوه بر اراية ،متخصص اين رشته

تواند در تحقيقات مربوط به اين رشته دار، ميزنان و مامايي در حاالت طبيعي و عارضه مربوط به
 .نيز شركت داشته باشد

هاي ـ تناسلي يكي از رشتهرشتة جراحي كليه و مجاري ادراري: جراحي كليه و مجاري ادراري 
 جراحي وهاي طبي به پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري باشد كهميتخصصي باليني پزشكي 

هاي طبي و جراحي دستگاه ـ تناسلي و اختالالت جنسي در جنس مذكر و بيمارييادراردستگاه 
اختياري ادراري در جنس مؤنث و ادراري، اختالالت جنسي و نيز اعمال جراحي مرتبط با بي

كليوي و عناصر خلف صفاقي مرتبط با اين رشته و جراحات ة فوقغدابهام جنسي و  هايجراحي
  . پردازدو دستگاه تناسلي جنس مذكر در تمام سنين ميجنس  ودهر تگاه ادراري دس

ة تخصصي باليني پزشكي رشت  ، يك و عروق  قلب  هاي بيماري  رشتة: هاي قلب و عروق بيماري 
  مبتال به بيماران  توانيوو ن  ، درمان تشخيص ، پيشگيري ايطبي و مداخله ابعاد با  كه  ستا

متخصص اين رشته  .سر و كار دارد در بالغين و در هر دو جنس  و عروق  قلب  دستگاه  هاي بيماري
هاي قلب و بايد شناخت، نگرش و مهارت الزم براي فعاليت در حيطه رشتة تخصصي بيماري
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 ، ابزارهايهاي صحيح آزمايشركارگيو تكنيكي، به اي، مشاورههاي بالينيمهارتدر زمينة عروق 
  . را داشته باشددرماني  و پيشگيري ايهروشو  تشخيصي

اي از علوم پزشكي و زير  دوره فوق تخصصي گوارش و كبد بالغين، شاخه: گوارش و كبد بالغين 
آموختگان آن به پيشگيري، تشخيص، درمان و توليد دانش در  شاخه طب داخلي است كه دانش

  . پردازند رگساالن ميهاي گوارشي، كبدي، مجاري صفراوي و لوزالمعده بز زمينه بيماري
آموختگان آن،  اي است كه دانش دوره آموزشي جراحي قلب و عروق دوره: جراحي قلب و عروق 

سال دوره آموزشي فوق  3متخصصين رشته جراحي عمومي هستند كه پس از طي نمودن حداقل 
، هاي آئورت، عروق كرونر اي قلب، بيماري هاي دريچه درمان بيماري تخصصي، جهت تشخيص و

اند  هاي ديگري كه منجر به گرفتاري قلب و عروق بزرگ شده بيماري هاي مادرزادي قلب و بيماري
 .و نياز به دخالت جراحي دارند، اقدام خواهند نمود

يكي از زير  ،ريز و متابوليسم دوره فوق تخصصي غدد درون: غدد درون ريز و متابوليسم بالغين 
هاي مربوط به غدد مترشحه درون ريز شامل  يماريهاي طب داخلي است كه به بررسي ب شاخه

مثل زن و مرد، پاراتيروئيد و  هيپوتاالموس، هيپوفيز، تيروئيد، پانكراس، غدد فوق كليوي، غدد توليد
  .پردازد ميها در بدن  هاي متابوليك استخوان و متابوليسم چربي بيماريمتابوليسم كلسيم و فسفر و 

اي از  دورة غدددرون ريز و متابوليسم كودكان، زير مجموعه: كودكانغدد درون ريز و متابوليسم  
هاي مادرزادي و  پيشگيري تشخيص و درمان بيماري طب كودكان است كه در زمينه غربالگري،

هاي هيپوفيز تيروئيد، پاراتيروئيد، آدرنال، گونادها، پانكراس و  اكتسابي غدد نظير بيماري
  . ان فعاليت داردهاي متابوليك ارثي كودك بيماري

هاي  دوره فوق تخصصي آلرژي و ايمونولوژي باليني يكي از دوره: آلرژي و ايمونولوژي باليني 
هاي  آموختگان آن طي يك دوره سه ساله در زمينه بيماري باليني در علوم پزشكي است و دانش

اي دارويي و غذايي ه مختلف آلرژي مانند آسم، آلرژي بيني، چشم، اگزما، كهير، آنافيالكسي، آلرژي
. بينند آموزش مي ،هاي مرتبط هاي نقص ايمني اوليه، ثانويه، خود ايمني و بيماري و نيز بيماري

تربيت يافتگان اين دوره قادر خواهند بود در زمينه تأمين سالمت افراد جامعه اعم از كودكان و 
هاي مرتبط و نيز آموزش،  يهاي پيشگيري، تشخيص و درمان و بازتواني بيمار بزرگساالن، در جنبه

  .هاي مرتبط نقش فعال ايفا كنند ترويج مديريت پژوهش و
اي از  پيرامون تولد، زيرمجموعه دوره فوق تخصصي طب نوزادي و: پيرامون تولد طب نوزادي و 

، حفظ و ارتقاي سالمت جنين  آموختگان آن به منظور تامين رشته تخصصي كودكان است كه دانش
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، با رويكردي خانواده  ، آموزش و پژوهش ، تشخيص و درمان هاي پيشگيري يطه، در ح و نوزاد
 . نمايند مي ارايهنگر به جامعه خدمات تخصصي  محور و جامعه

هاي طب داخلي است كه به بررسي  دوره فوق تخصصي نفرولوژي يكي از زير شاخه: نفرولوژي 
مزمن كليه،  نارسايي حاد و: پارانشيم كليه شاملهاي  پردازد كه شامل بيماري هاي كليه مي بيماري

 موارد مرتبط ديگر كليه و اختالالت آب و الكتروليت و اسيد و باز، پرفشاري خون، دياليز، پيوند
  .باشد مي

اي از رشته  شاخه ، شود اين دوره كه به نام فوق تخصص قلب كودكان شناخته مي :قلب كودكان 
قلب و اكتسابي  و هاي مادرزادي ، تشخيص و درمان بيماريكودكان است كه در زمينه پيشگيري

آموختگان اين  دانش .قلب جنين فعاليت داردمشكالت همچنين  ، در كودكان و نوجوانانعروق 
 . كنند نامه مدرك فوق تخصص دريافت مي پايان ارايه پس از موفقيت در آزمون رسمي و دوره

اي از رشته كودكان است كه  ن شاخهدوره فوق تخصصي گوارش كودكا: گوارش كودكان 
كبد كودكان، همچنين  هاي گوارش و هاي پيشگيري از بيماري آموختگان آن در زمينه دانش

هاي  نگرش و مهارت دانش، ،تغذيه كودكان ها و تشخيص، درمان و مراقبت مبتاليان به اين بيماري
ها و تجربيات  ضمناً آموخته.  خواهند نمود ارايه، خدمات خود را به جامعه  الزم را كسب نموده

هاي مختلف و توليد علم در زمينه تخصصي  هاي آموزش موضوعات مرتبط به رده خود را در زمينه
 .كار خواهند گرفته مربوطه ب

اي از طب كودكان   ، شاخه دوره فوق تخصصي خون و سرطان كودكان: خون و سرطان كودكان 
هاي خون و سرطان كودكان  ينه تشخيص، درمان، پيشگيري بيماريآموختگان در زم است كه دانش

 . نمايند  سالگي فعاليت مي 16هاي سالمت كودكان از بدو تولد تا انتهاي  و مراقبت

هاي رشته كودكان است كه  كودكان يكي از دوره كليه دوره فوق تخصصي: كليه كودكان 
هاي پيشگيري، تشخيص، درمان،  ه در زمينههاي كسب شد گيري ازمهارت آموختگان آن با بهره دانش

خدمت  ارايههاي سيستم كليوي و مجاري ادراري به كودكان جامعه  پايش و مراقبت از بيماري
 . نمايند مي

هاي رشته كودكان است كه به سالمت  اين دوره از زيرشاخه: اعصاب كودكان و فوق تخصص مغز 
هاي مادرزادي و اكتسابي كودكان  ياري از بيماريبس.  پردازد و اختالالت سيستم عصبي كودكان مي

يا درگيري اعصاب ) Upper motor neuronدستگاه عصبي مركزي (نخاعي  -  هاي مغزي با درگيري
و يا عضالني ) نوروموسكولر(عضالني  –و يا حيطه عصبي  (Lower motor neuron)محيطي 
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هاي اصلي  فوق پرداخته، در حيطههاي  رشته فوق تخصصي اعصاب كودكان به مقوله. باشد مي
  .نمايد پيشگيري، تشخيص، درمان و پيگيري عمل مي

. اي از طب كودكان استدوره فوق تخصصي روماتولوژي كودكان زير شاخه: روماتولوژي كودكان 
از جمله  ها و نسوج همبند ارتقاي سالمت كودك را از بعد سالمت بافت حفظ و اين دوره تامين،
بدن انسان  يبا توجه به اينكه در همه اجزا. هدف قرار داده است ،سكلتي و عروقمفاصل، سيستم ا

هاي فوق تخصصي كودكان دارد و  اين دوره ارتباط تنگاتنگي با ساير رشته ،بافت همبند وجود دارد
  . شدگان اين دوره بايد به بيماران نگاه همه جانبه داشته باشند تربيت

دوره فوق تخصصي جراحي پالستيك، ترميمي و : يجراحي پالستيك، ترميمي و سوختگ 
آموختگان دوره  اي از رشته جراحي عمومي است كه دستياران آن از ميان دانش شاخه ،سوختگي

هاي جراحي  شوند و طي سه سال، در زمينه تخصصي جراحي عمومي داراي دانشنامه انتخاب مي
و ميكروسكوپي و جراحي جمجمه و فك و صورت، جراحي ترميمي و زيبايي، جراحي دست 

هاي خود را  ها و توانمندي كنند و آموخته هاي تخصصي را كسب مي سوختگي، دانش و مهـارت
 دهند در اختيار جامعه قرار مي

هاي رشته تخصصي داخلي است كه  از شاخه دوره فوق تخصصي ريه يكي: ريه بالغين 
ان يا كاهش رنج و عوارض ناشي درم پيشگيري، تشخيص و ،آموختگان آن به ارتقاي سالمت دانش

 .پردازد هاي ريه مي از بيماري

هاي رشته داخلي است كه  دوره فوق تخصصي روماتولوژي يكي از شاخه: روماتولوژي بالغين 
 -التهابي، و دژنراتيو سيستم عضالني هاي التهابي، غير حيطه عملكرد آن، طيف وسيعي از بيماري

هاي  در اين دوره در زمينه. شود نيز شامل مي هاي بدن را اسكلتي را در بر گرفته و ساير سيستم
 .شود هاي الزم داده مي آموزش ،ها و مراقبت از بيماران پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري

اي از جراحي عمومي است كه در زمينه  جراحي قفسه صدري شاخه: جراحي قفسه صدري 
ريه، پلور، جدار قفسه سينه، ميان : هاي مادرزادي و اكتسابي جراحي بيماري ،تشخيص و درمان

آموختگان آن درجه فوق تخصصي دريافت  سينه، ناي، مري و ديافراگم فعاليت دارد و دانش
 .دارند مي
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  هاي تخصصي و فوق تخصصي تدوين برنامه راهبردي رشته
عمليـاتي   نيز به منظور بررسي كارشناسي و ، تخصصيهاي  رشته ،ريزي راهبردي برنامه در سير پيشرفت

هـاي   ريزي دانشگاها، برنامـه  برنامه بندي و نها در بودجهآها و نقش  هاي راهبردي اين رشته كردن برنامه
ريزي راهبردي مدون سازي و مستند كـردن برنامـه يـا     اساس برنامه. هاي راهبردي تدوين گرديد كميته
تنها در سر مديران سازمان وجود داشته  ،صورت غيرمدون و نه چندان علميهايي است كه قبال ب برنامه

با توجه به ضرورت رستاخيز علمي در كشور و انعكـاس آن در  . گرديده است و سينه به سينه منتقل مي
ساله و برنامه چهارم توسعه براي گام برداشتن در راستاي تحقق ايـن رسـتاخيز در همـه    20انداز  چشم

براي اولين  ،هاي تخصصي هاي آموزشي و رشته ها، گروه ها، دانشكده ني سطح دانشگاهسطوح علمي يع
تـا كنـون    و آغاز گرديـد  1384اي از سال  شده ريزي  حركت برنامه ،بار در آموزش علوم پزشكي كشور

  . هاي تخصصي و فوق تخصصي در كشور برنامه راهبردي تدوين گرديده است براي اكثر رشته

  هاي تخصصي و فوق تخصصي  رسالت رشته

 تناسلي- مجاري ادراري جراحي كليه و 

تريان اصلي و ارزشمند خدمات تشخيصي و درماني حائز كيفيت باال به بيماران بعنوان مشارايه  .1
  نظام سالمت؛

هـاي شـايع    ها و اقدامات مربوط به بيماريابي و غربالگري براي پيشگيري بيماري برنامهتوسعه  .2
 ؛تناسلي -مجاري ادراري ليه وجراحي ك

مجاري  هاي عملي و توانمندي پژوهشي دستياران جراحي كليه و سطح علمي و مهارتارتقاي  .3
تناسـلي در  -جـاري ادراري م جراحي كليـه و  آموختگان و متخصصين تناسلي و دانش -ادراري

  سطح كشور؛
و متناسـب بـا   تناسـلي و فلوشـيپ توانمنـد    -مجـاري ادراري  تربيت متخصص جراحي كليه و .4

  ؛نيازهاي كشور
معضـالت   در راستاي ارتقاي سالمت و حلاي  اي و بين رشته هاي چند رشته پژوهشگسترش  .5

  درماني بيماران و
  .رشد و ارتقا ترشته جه يفرصت برابر براي كليه اعضافراهم كردن  .6
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 پوست 

ها،  ارتقاي مهارترسالت ما ايجاد شرايط مطلوب براي آموزش، يادگيري مستمر، توليد دانش و 
 ارايهطراحي شرايط بهينه كار، حفظ و ارتقاي جايگاه شغلي متخصصين پوست كشور در جهت 

سالمت جامعه و توسعه دانش  يخدمات تشخيصي و درماني با كيفيت باال به منظور تامين و ارتقا
  .باشد پزشكي مي

 بيهوشي 

تهديد كنندة حيات در مراحل  بيماران در مقابل فرآيندهاي مشخص آزار دهنده وحمايت از  .1
  از عمل؛قبل، حين و پس 

بخش در جريان اقدامات تشخيصي يا درماني  شرايط راحت، مطمئن و رضايتفراهم كردن  .2
 براي بيماران؛

  از بيماران بحراني و بدحال؛حمايت حياتي و مراقبت ويژه  .3
 بيماران در مقابل درد حاد و مزمن واز حمايت  .4

در سطح آموختگان اين رشته  هاي عملي فراگيران و نيز دانش مهارتدانش نظري و ارتقاي  .5
  .كشور

 اي پزشكي هسته 

 بيماران بعنوان اي به پزشكي هستهخدمات سالمت با كيفيت باال در حيطه تخصصي ارايه  .1
با در نظر گرفتن اصل عدالت اجتماعي و حفظ حرمت و كرامت مشتريان اصلي نظام سالمت 

 ؛انساني

تربيت به هاي مناسب و مدرن آموزشي  ورياتجهيزات تخصصي روز دنيا و فن با استفاده از .2
 ،متخصصين آينده اين رشته به نحوي كهخواهيم پرداخت  در داخل كشور پزشك متخصص

اي جهت  پذيري و تعهد حرفه دانش و مهارت نظري و عملي الزم را توام با حس مسووليت
د در امور ند و بتواننگير اي فرا ي هستهتشخيص و درمان بيماران در حيطه تخصصي پزشك

 .پژوهشي و آموزشي اين رشته تخصصي نيز به صورت فعال و موثر انجام وظيفه نمايد

 و با اي با سنجش مستمر نيازهاي سالمتي مردم در حيطه تخصصي رشته پزشكي هسته .3
 مرتبط، هاي و رشته رشته اين آموختگان دانش اي حرفه بر عملكرد مستمرمديريت و نظارت 

، رشته تخصصي و جامعه متخصصين اي خود در جهت توانمندسازي علمي و حرفه مرتباً
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هاي روز دنيا اجرا  اي مداوم را مطابق با پيشرفت هاي ارتقاي حرفه و برنامههمكار گام برداشته 
آموزشي، پژوهشي و درماني سرلوحه را در همه امور  اي حرفه رعايت اخالق وخواهيم كرد 

  .دهيم قرار مي كار خود

در جهت توسعه خدمات سالمت  تخصصـي  بخشي و بين  همكـاري درون و برونگسترش  .4
كاربردي و بنيادي در توليد علم در سطح جامعه و همچنين در  )تشخيص، درمان و پيشگيري(

 .كشور

 طب فيزيكي و توانبخشي 

 ،از نظر نيـروي انسـاني   موزشيآ هاي بخش) افزاري افزاري و نرم سخت(رساندن امكانات آموزشي 
 تخصـص طـب فيزيكـي و    آل براي تربيت پزشك متخصص و فـوق  فضا و تجهيزات و در حد ايده

خـدمات طـب    ارايـه بـا تاسـيس مراكـز عـالي      مطلـوب ايـن خـدمات    ارايهتوانبخشي توانمند در 
   .1توانبخشي

 پزشكي قانوني 

سالمت و سيستم قضايي در ها در نظام  تبيين جايگاه تخصصي پزشكي قانوني و مسموميت .1
الملل با رويكرد خاص در سطح كشورهاي اسالمي با توجه به مشتركات  كشور، منطقه و بين

 .در حقوق و قوانين اسالمي

فراهم نمودن شرايط مطلوب و ايجاد انگيزه جهت جذب افراد مستعد و عالقمند در رشته  .2
  .تخصصي پزشكي

بردي و تالش در جهت مطرح شدن بعنوان يكي كار -هاي علمي توليد دانش با انجام پژوهش .3
  .المللي تخصصي پزشكي قانوني در سطح بين -هاي علمي از قطب

تربيت نيروهاي متخصص كارآمد و متعهد به تعداد كافي به طوري كه هم جامعه و هم مراجع  .4
ذيصالح امكان استفاده مطلوب از خدمات درماني و كارشناسي تخصص مربوطه را داشته 

 .باشند
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    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها،چالش
 

154 
 

 شناسي آسيب 

با افزايش زمايشگاهي در كشور آسطح كيفي و كمي تخصصي  يباال بردن و ارتقاكمك به  .1
 .شناسي دانش به روز متخصصين آسيب

هاي  با افزايش فعاليتتشخيص در كشور  در حيطة خصوصاً ،سطح تحقيق و پژوهشارتقاي  .2
 .پژوهشي در اين رشته

با مديريت و نظارت در تربيت نيروي انساني هاي آزمايشگاهي  كيفي و كمي تست يبه ارتقاكمك  .3
سعي در به روز در آوردن دانش آزمايشگاهي اين افراد زير  ودر سطح پرسنل شاغل در آزمايشگاه 

  .نظر نيروهاي پاتولوژيست مجرب

 گوش و حلق و بيني 

سالمت جامعه  يگردن ايران جهت تامين، حفظ، ارتقا و گوش، گلو، بيني و جراحي سر ةجامع .1
 درماني، -خدمات بهداشتي ارايهرهنگ بهداشتي مردم در حيطه تخصصي خود به فتوسعه  و

فوق  توانمند پرداخته و توسعه آموزش تخصصي و آموزش نيروي انساني متخصص و
خدمات  ارايهعنوان زير ساخت ه گسترش پژوهش و توليد علم را بتخصصي همه جانبه، 

 .ا در نظر داردپيشگيري در سطوح مختلف ر

 زتلفيق آموزش و پژوهش با خدمات در بستر جامعه، گسترش روابط با مراك اين جامعه با .2
 خدمات آموزشي و ارايهسعي در ايجاد يك شبكه پويا و كارآمد جهت  ،جهاني علمي در سطح

ها  اين جايگاه علمي و ساير زمينه درماني در منطقه داشته و با ايفاي نقش بيشتر در پژوهشي و
  .توسعه الزم را ايجاد نمايد

 طب اورژانس 

اي اين  كميته راهبردي رشته تخصصي طب اورژانس به نمايندگي از همه نهادهاي آكادميك و حرفه
هاي آموزشي طب اورژانس  شامل هيأت ممتحنه و ارزشيابي طب اورژانس، گروه ،رشته تخصصي

رژانس رسالت خود را به شرح زير هاي مجري تربيت دستيار و انجمن علمي طب او در دانشگاه
  :نمايد تبيين مي



آموزش در نظام سالمت  
 

155 
 

ناپـذير در حـوزه    هـاي برگشـت   جلوگيري از وقوع مرگ قابل پيشـگيري و يـا عـوارض و آسـيب    
هاي پيش بيمارستاني و بيمارستاني و نيز حوادث غيرمترقبه از طريق تالش براي دسترسي  اورژانس

هـاي اورژانـس بـر محوريـت      كيفيت از مراقبـت روزي آحاد مردم به باالترين سطح و بهترين  شبانه
  .متخصص ايجاد متولي مدبر و

  هاي مغز و اعصاب بيماري 
  :هاي تخصصي مهم گروه پزشكي هاي مغز و اعصاب كشور به عنوان يكي از رشته رشته بيماري

جهت بهبود، ارتقا و توسعه هاي مغز و اعصاب  بهترين خدمات پيشگيري و درمان بيماريارايه  .1
  . جامعه ايراني سالمت

با كيفيت باال جهت ) متخصصان، پزشكان، دستياران و دانشجويان گروه پزشكي(آموزش  .2
  .تربيت نيروي انساني توانمند و متناسب با نياز كشور

جهت ارتقاي سالمت اي  اي و بين رشته چند رشته هاي بنيادي و كاربردي و پژوهش انجام .3
   .جامعه و ارتقاي آموزش و توليد علم

 ودكانك 

رواني و رفاه و سالمت  حفظ و ارتقاي سالمت كودكان در ابعاد جسماني، تأمين، مشاركت در .1
  ؛اجتماعي

  ؛دستيابي به اهداف توسعه هزاره سازمان بهداشت جهاني براي كودكان .2

، به  العمر و دلسوز براي طب كودكان پژوه ِمادام تربيت نيروي انساني مورد نياز توانمند، دانش .3
 - پاسخگويي به نيازهاي بهداشتي و كشور رفع مشكالت بهداشتي و درماني كودكان درمنظور 

 ؛درماني طب كودكان جامعه در ارتباط با حرفه خود

محدوده سني  در( جامعه راستاي تامين رضايتمندي منطقي كليه آحاد خدمات مناسب در ارايه .4
  و خدمات مربوط به سالمت ارايه حيطه سالمت و و بيماران و خانواده آنها در) كودكان

 ارايهراستاي  درماني در -دهنده خدمات بهداشتي ارايهتامين رضايتمندي نيروي انساني  .5
  .براي ارتقاي سالمت كودكان درماني بهتر -خدمات بهداشتي
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 طب كار 

  ؛همه جانبه سالمت در كليه شاغلين يحفظ و ارتقا .1
  ؛مستمر كيفيت خدمات تخصصي طب كار يبهبود و ارتقا .2
  ؛خدمات پيشگيرانه و درماني موثر و كارآمد براي كليه شاغلين ارايه .3
  ؛هاي مرتبط با سالمت شغلي نامه ينيها و آ نظارت بر محتوا و كيفيت اجراي برنامه .4
  ؛ارتقا و حمايت از بهداشت و سالمت كليه شاغلين از طريق انجام آموزش و مشاوره .5
ها و  عنوان مبنايي براي اجرا و اصالح برنامهريزي و ارزشيابي به  انجام پژوهش، برنامه .6

  ؛هاي طب كار سياست
  و تربيت متخصص طب كار توانمند و متناسب با نيازهاي كشور .7
  .هاي عملي دستياران طب كار مداوم دانش نظري و مهارت يارتقا .8

 پزشكي چشم 

 هـا،  مهـارت  يارتقـا  و دانـش  توليد ،رمستم يادگيري آموزش، براي مطلوب شرايط ايجادرسالت ما 

خدمات تشخيصـي   ارايهدر جهت  كشور در چشم تخصصي نيروهاي براي كار بهينه شرايط طراحي
پزشـكي   سـالمت جامعـه و توسـعه دانـش چشـم      يبه منظور تامين و ارتقا و درماني با كيفيت باال

  .باشد مي

 قلب و عروق 

جمهوري اسـالمي  رشته تخصصي قلب و عروق مأموريت دارد تا در راستاي اهداف نظام سالمت 
اي جهـت   هـاي حرفـه   ها و ارزش مهارت يايران، شرايط مطلوب براي يادگيري، توليد دانش، ارتقا

هاي قلب و عروق براي خـدمت در نظـام سـالمت كشـور      تربيت نيروي انساني متخصص بيماري
ي و ه خـدمات تشخيصـ  ايـ مـا در زمينـه ار  . هاي جهاني را فـراهم آورد  مطابق با باالترين استاندارد
گيـري از   دانـيم تـا بـا بهـره     هاي جديد، خود را موظف مـي  ورياها و فن درماني و دستيابي به روش

ها جايگاه منحصر به فردي را در كشـور جمهـوري اسـالمي ايـران و همچنـين       ورياجديدترين فن
  .كشورهاي همجوار در منطقه بدست آوريم

   



آموزش در نظام سالمت  
 

157 
 

 هاي عفوني و طب گرمسيري  بيماري 

هاي ذيل  الذكر ماموريت هاي عفوني و طب گرمسيري در راستاي دورنماي فوق گروه تخصصي بيماري
 :ها عبارتند از اين ماموريت. عهده دارد را بر

هاي عفوني و  دانشجويان پزشكي در زمينه بيماري آموزش فراگيران سطوح مختلف خصوصاً .1
  طب گرمسيري

  :ي در زمينههاي عفوني و طب گرمسير سازي دستياران تخصصي بيماري توانمند .2
  هاي عفوني در جامعه پيشگيري و كنترل بيماري 
  هاي عفوني تشخيص و درمان بيماري 
  هاي تخصصي پزشكي هاي تخصصي به ساير رشته ارايه مشاوره 

هاي  هاي آموزش و پژوهش در حيطه الذكر، پرورش متخصصاني كه بتوانند عالوه بر موارد فوق .3
 .نقش خود را بعنوان عضو هيات علمي ايفا نمايندهاي عفوني و گرمسيري  مرتبط با بيماري

 هاي داخلي  بيماري 

هاي  ها، ارزش مهارت يتوليد دانش و ارتقا يادگيري، رسالت ما ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي،
، طراحي شرايط كاري و جايگاه متناسب شغلي »متخصص داخلي«اي جهت تربيت پزشكان  حرفه

 .باشد بهبود سالمت جامعه و توسعه دانش پزشكي مي تقا وار براي وي در راستاي تامين،

 جراحي مغز و اعصاب 

اي از جمله خليج فارس با  بايد بتوانيم كه در اين رشته جوابگوي نيازهاي علمي و درمان منطقه
به  .و توسعه درماني را در اين حيطه گسترش دهيمباشيم  عراق و كشورهاي تازه استقالل يافته

م يپژوهشگر و آشنا به گسترش علم روز را تربيت نماي ،عنوان كالم آخر بايد بتوان جراحان كارآمد
  .اسالمي و اخالقي در خدمت جامعه قرار گيرد -هاي انساني كه بتواند حفظ ارزش

 جراحي زنان و زايمان 

دي در ابعاد هاي بلوغ، باروري و سالمن ارايه بهترين خدمات در زمينه سالمت زنان در دوره .1
 ؛جسماني، رواني و اجتماعي

پژوه، دلسوز براي رفع مشكالت  دانش ،فوق تخصص توانمند ،تربيت پزشكان متخصص .2
 ؛ي به نيازهاي جامعه در ار تباط با حرفه خودشتي و درماني زنان كشور و پاسخگويبهدا
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  و نواده آنهااندركاران شامل پزشكان، ماماها، پرستاران، زنان و خا رضايتمندي كليه دست .3

المللي در محورهاي آموزشي،  ها در سطح عالي بين ي دانشگاهيكيفي گروه زنان و ماما يارتقا .4
   .پژوهشي، بهداشتي و خدماتي

 جراحي استخوان و مفاصل 

 هاي مدرن و استاندارد دنيا برطرف نمودن مشكالت ارتوپدي بيماران با بكارگيري روش .1

  هاي ارتوپدي و تروما هاي مناسب براي پيشگيري از بيماري حل راه ارايه .2
آموختگان اين  روز نگاه داشتن سطح دانش نظري و مهارت علمي دستياران و دانشه ارتقا و ب .3

نظر از  ها با حضور پزشكان نامي و صاحب ها و كنفرانس رشته از طريق برگزاري بازآموزي
 سراسر دنيا

: هاي گوناگون ها بر اساس نيازهاي كشور در رشته فلوشيپتربيت متخصص ارتوپدي و  .4
جراحي زانو، لگن، دست و ميكروسرجري، شانه و آرنج، اطفال، آرتروسكوپي، آرتروپالستي، 

 تروما، پا و مچ پا، پزشكي ورزشي

 EBM )Evidence Basedتالش و اهتمام جدي جهت توليد علم و درمان بر اساس  .5

Medicine (هاي اطالعاتي و  ه درماني به عنوان مراكز توليد پايگا - آموزشي هاي از طريق بخش
بندي  سالمت و حل مشكالت ارتوپدي و تروما و اولويت  يمراكز تحقيقاتي جهت ارتقا

 نيازهاي كشور از نظر آموزشي، پژوهشي و درماني

 گذاران تشويق محققين و جذب سرمايه .6

و مراكز علمي داخل و تالش در راستاي  گسترش ارتباط با مركز شاخص علمي در سراسر دنيا .7
 پژوهشي و درماني مشترك -امور آموزشي

 پرتودرماني 

هـاي   هـا و ارزش  مهـارت  يرسالت ما ايجاد شرايط مطلوب بـراي يـاددهي، يـادگيري و ارتقـا     .1
هاي مرتبط همكار بـا رشـته    ها و رشته اي جهت تربيت پزشكان متخصص، تكنولوژيست حرفه

 .پرتودرماني است

كاربردي براي رسيدن به مقـام علمـي اول    -هاي علمي ت ما توليد دانش با انجام پژوهشرسال .2
  .ساله برنامه توسعه جمهوري اسالمي ايران است 20انداز  منطقه بر اساس چشم
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رسالت ما نيازسنجي منابع نيروي انساني و تجهيزات براي رسيدن بـه بـاالترين اسـتانداردهاي     .3
هاي بالقوه موجـود   ر به بيماران كشور و منطقه با توجه به تواناييخدمات بهت ارايهجهاني براي 

  .در كشور است
هاي بين  درماني در نظام سالمت در غالب همكاري رسالت ما تبيين و تثبيت جايگاه رشته پرتو .4

  .المللي است اي و بين بخشي منطقه

 روانپزشكي 

ناپـذير، آمـوزش بـا كيفيـت      يهاي آموزشي روانپزشكي كشور با همكاري و تالش خستگ ما گروه
اي و كاربردي امكـان   هاي پايه كرده و با گسترش پژوهش ارايهباال، مدون و مبتني بر نظام سالمت 

 .كردخدمات جامع و عالي را به مردم كشور و منطقه فراهم خواهيم  ارايه

 راديولوژي 

دقيق برنامه مدون حداكثر خدمات آموزشي به كليه فراگيران رشته راديولوژي و اجراي  ارايه .1
  چهارساله رشته تخصصي راديولوژي

جهت پيشبرد  ،هيات علمي در استفاده از امكانات موجود به بهترين وجه ممكن يتالش اعضا .2
  هاي آموزشي، پژوهشي، درماني و بهداشتي و پيگيري جدي در تامين كمبودها برنامه

 درمان و آموزش پزشكي وتالش جهت رفع كمبودهاي هيات علمي توسط وزارت بهداشت،  .3
 تصويربرداري  هاي مورد نياز نيز تامين دستگاه

بهترين خدمات تصويربرداري به كليه نيازمندان كشور بطور يكنواخت و  ارايهتالش جهت  .4
 رساني تصويربرداري براي بيماران هاي اطالع تنظيم دفترچه مطلوب و

  .بيمههاي  ها وقراردادها با شركت تالش جهت اصالح تعرفه .5
هاي  هاي فوق تخصصي و دوره ، برنامه ها تالش در جهت گسترش توانمندي راديولوژيست .6

  كوتاه مدت 
ي خارج از كشور و نيز انجمن راديولوژي و ساير  ها ارتباط هر چه بيشتر با راديولوژيست .7

  هاي علمي كشور انجمن
يولوژي در هاي راد تالش در جهت استفاده منطقي از امكانات بخش خصوصي و انجمن .8

  آموزش و پژوهش 
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جمله جذب افراد بومي و نيز  ريزي جهت تامين نيازهاي تخصصي مناطق محروم از برنامه .9
  هاي مناطق محروم التحصيالن دانشگاه جذب فارغ

  ها  از طرف دانشگاه بندي شده جهت تامين كمبودها جدول زمان ارايه .10
اندازي مراكز  ع اين رشته و راههاي سري پژوهش در رشته راديولوژي با توجه به پيشرفت .11

  .تحقيقاتي مرتبط

 جراحي عمومي 

آموختگان و دانشجويان خود  جراحان عمومي كشور در نظر دارند سطح علمي و عملي دانش .1
،  هاي بنيادي و كاربردي توسعه پژوهش ، ارتقا داده و با هاي مرتبط را از طريق اصالح فرآيند

،  ، بيماريابي مشتمل بر پيشگيري اوليه پيشگيري جامعمشكالت سالمت را كاهش و با تامين 
جامعه و به ويژه بيماران حادثه ديده را  ، موجبات ارتقا سطح سالمت در تشخيص و درمان

 .فراهم آورند

اقتصادي،  ،جامعه شناختي هاي تربيت نيروي انساني متخصص و آشنا به حيطه ،در اين راستا .2
 . گيرد عهده ميه ب )باز آموزي ايشان را همچنين( و قانوني اجتماعي، فرهنگي

خدمات  ارايههاي آموزشي و  ها، در طراحي برنامه هاي اخالقي و رعايت حقوق انسان ارزش .3
 . شود مي ناپذير محسوب باليني و پژوهشي از اصول و الزامات اجتناب

  روماتولوژي بزرگساالن 
  :باشد موارد زير مي روماتولوژي از طريقرسالت ما ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي در رشته 

  ؛ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي و يادگيري .1
   ؛اي، نوآوري هاي حرفه ها و ارزش توليد دانش و ارتقاي مهارت .2
   ؛جهت تربيت پزشكان فوق تخصص روماتولوژي گيري موثر تصميم .3
خدمات هرچـه بهتـر در راسـتاي حفـظ،      ارايهايجاد جايگاه مناسب شغلي براي آنها به منظور  .4

  و تامين و بهبود سالمت جامعه
  .توسعه دانش پزشكي .5
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  گوارش بزرگساالن 
 و ارتقـاي  هـا  مهارت يتوليد دانش و ارتقا يادگيري، رسالت ما ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي،

 يو ارتقـا  اي جهت تربيت پزشكان متبحر و توانمند، ايجاد شرايط كـاري مناسـب   هاي حرفه ارزش
بهبود سالمت جامعـه و توسـعه دانـش پزشـكي      ارتقا و در راستاي تامين، هاي آنان مستمر مهارت

 .باشد مي

  گوارش اطفال 
 ؛هاي اطفال آموزش به دانشجويان و رزيدنتباال بردن كيفيت  .1

  خصصين گوارش اطفال؛هاي عملي مت سطح علمي و مهارتارتقاي  .2
  كشور؛ي سالمت كودكان جهت ارتقاتالش در  .3
  هاي پژوهشي در گوارش اطفال؛ليتفعاگسترش  .4
 وبا ساير مراكز پيشرفته دنيا برقراري ارتباط  .5

آموزشي، پژوهشي مناسب با پيشرفت علم در تمام سطوح و مطابق با  -خدمات درماني ارايه .6
 . استانداردهاي جهاني

  كليه اطفال 
به تعهدات اخالقي و و همچنين در انتخاب و گزينش دستياران فوق تخصصي توجه ويژه  .1

  ؛هاي علمي و پژوهشي ييوجدان كاري و توانا
ها و  دستياران تخصصي و فوق تخصصي نفرولوژي كودكان در سطح دانشگاهافزايش تعداد  .2

كيفيت علمي و عملي  به منظور ارتقاي هاي متعالي و مناسب آموزشي برنامهو گسترش جامعه 
  ؛دانشجويان پزشكي

ي كليه ياز نارسا جلوگيري هاي كليوي قبل و بعد از تولد، هاي غربالگري بيماري برنامهتوسعه  .3
  تا حد امكان؛هاي اجتماعي  و گرفتاري

و انجام تحقيقات بين سالمت جامعه هدف  يبراي ارتقاهاي كاربردي  پژوهشگسترش  .4
  اي؛ رشته

 ،ترين سطح ليبندي شده از امكانات درمانگاهي تا عا درماني طبقه - خدمات تشخيصيتعميم  .5
  متناسب با جغرافياي كشور ومانند پيوند كليه 
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در براي رسيدن به عدالت  بخشي هاي بين سازماني و بين به ارتباط و همكارياهتمام بيشتر  .6
  .توزيع خدمات پزشكي نفرولوژي اطفال

  روانپزشكي اطفال 
با را ي تشخيصي و درماني، توانبخش نيروهاي فوق تخصصي كه خدمات پيشگيرانه،تربيت  .1

 دهند؛ ارايهكيفيت باال 

براي كيفيت آموزش دستياران و ارتقاي پزشكي اطفال  عرصه آموزش در زمينه روانگسترش  .2
  تربيت متخصصين توانمند؛

  اي و كاربردي؛ هاي بين رشته وهشژپگسترش  .3
هاي بين  مشاورين و روانشناسان و نيز سطح همكاري سطح علمي متخصصين،ارتقاي  .4

  ؛دانشگاهي
و  زشكي كودكپها در حوزه روان ت علمي دانشگاهاافزايش اعضاي هيتالش در راستاي  .5

 نوجوان و رفع موانع قانوني آن؛

 ي فوق تخصصي براي تربيت فوق تخصص؛ها استانداردهاي آموزشي براي تأييد بخشتدوين  .6

خدمات نده ده ارايهتعامل با مراكز دولتي و غير دولتي دانشگاهي و غير دانشگاهي افزايش  .7
 و بهداشت روان به كودكان

 .و متناسب با شرايط اجتماعي ايرانهاي درماني معتبر  ها و راهنما پروتكلتهيه  .8

  مغز و اعصاب كودكان 
 : خواهيم سالمت مغز و اعصاب كودكان ايراني را ارتقا بخشيم از طريق ما مي

  ؛هاي اعصاب كودكان طراحي سامانه ثبت بيماري )1
  ؛تكاملي كودكان و هاي عصبي مشاوره ژنتيك، غربالگري و پايش بيماريهاي  طراحي سامانه )2
به دانش روز و محقق در  متكيول و ؤ، مس، متعهد، دلسوز، خبرهتربيت نيروي انساني متدين )3

 ؛رشته اعصاب كودكان

هاي شايع اعصـاب اطفـال بـراي     طراحي و تدوين راهنماي عملكردي بومي در مورد بيماري )4
 و تيم سالمت

 .نگر و كاربردي بومي ،هاي چند مركزي و گسترش پژوهش طراحي )5
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  نوزادان 
رشته فوق تخصصي نوزادان ايران با برخورداري از نيروهاي انساني كارآمد و با تـوان علمـي بـاال،    

 سالمت و رفاه جامعه و كيفيت زنـدگي نسـل آينـده را رسـالت اصـلي خـود       يمشاركت در ارتقا
 :هاي خود قرار داده است يف زير را سرلوحه برنامهدانسته و براي نيل به اين امر وظا

  ؛خدمات آموزشي مطلوب، در همه سطوح ارايهدانش عمومي و  يارتقا .1
سالمت نوزادان  يهاي بنيادين و كاربردي مورد نياز خصوصاٌ در زمينه ارتقا انجام پژوهش .2

 ؛كشور

هاي  شاخص يو ارتقاتوانبخشي گسترده و با كيفيت  خدمات نوين پيشگيري، بهداشتي و ارايه .3
 ؛بهداشتي

هاي نوزادان و مراقبت ويژه نوزادان در سطح كشور در  توسعه و ساماندهي و تجهيز بخش .4
جهت دستيابي به باالترين سطح خدمات فوق تخصصي و قابل قبول و هم سطح با 

 و هاي جهاني شاخص

ها و  ادران، جنينربط در زمينه سالمت م هاي ذي بخشي با ساير رشته هاي بين تقويت همكاري .5
  .نوزادان كشور

  ايمونولوژي و آلرژي كودكان 
اي و  هاي ميان رشته تخصصي، آموزش هاي سطوح مختلف تخصصي و فوق آموزشگسترش  .1

  جامعه؛ فرهنگ سالمت در يهاي عمومي را در جهت ارتقا نيز آموزش
نوآوري و اي در جهت افزايش توليد علمي و  هاي پايه، كاربردي و توسعه پژوهشگسترش  .2

  ؛كيفيت آموزش و خدمات متناسب با شان و كرامت انساني يارتقا
خدمات تخصصي و فوق تخصصي در جهت ارتقاي سطح پيشگيري، تشخيص، درمان توسعه  .3

  و و سالمت جامعه از نظر كمي و كيفي
هاي آموزشي، پژوهشي و درماني در سطح ملي  ريزي ها و برنامه ر سياستگذاريدمشاركت فعال  .4

هاي علمي انجام شده و با توجه به محوريت  براساس شواهد حاصل از مطالعات و پژوهشو 
   .هاي جهاني سالمت در رشد و توسعه جامعه و با توجه رهيافت
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  غدد و متابوليسم كودكان 
اي علمي و كاربردي است كه رسالت  رشته ،م كودكانسريز و متابولي تخصصي غدد درون رشته فوق

آموختگاني متعهد، عالم و توانا در امر آموزش، پژوهش و خدمات درماني اسـت و   آن تربيت دانش
كيفيت باال به بيمـاران بعنـوان نيازمنـدان اصـلي و      خدمات تشخيصي و درماني با ارايه مسؤولنيز 

اين رشته در جهت اعتالي سالمت جامعه، سطح وسـيعي از  . باشد ارزشمند نظام سالمت كشور مي
 . دهد مي ارايهكاربردي را  هاي پايه و پژوهش

  خون و انكولوژي كودكان 
عدالت در تأمين سالمت و خدمات تشخيص و درماني براي كليه كودكان ايراني در ايجاد  .1

 ؛ها هاي خوني و بدخيمي زمينه بيماري

  ؛تعيين شاخص و استانداردسازي آموزش، پژوهش، درمان در رشته خون و سرطان اطفال .2

  ؛ي آموزشي، پژوهشي و درمانيها در زمينهنيازسنجي  .3
   ؛ها، بيماران، درمانگران و متخصصان اين رشته ثبت اطالعات بيماريتوسعه  .4
تخصصي كافي تا حد استانداردهاي مورد قبول و بر  آموزش نيروهاي تخصصي و فوقتوسعه  .5

   ؛اساس نيازسنجي در سراسر كشور
 واي  ن رشتهاي و گروهي و نيز بي هاي كاربردي درون رشته پژوهشگسترش  .6

  .هاي خوني مادرزادي در زمينة غربالگري و نيز پيشگيري از گسترش بيماريها  گسترش فعاليت .7

  خون و انكولوژي بالغين 
از طريق ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي  ،كيفيت آموزشي و پژوهشي در رشته يرسالت ما ارتقا

ثر، ؤگيـري مـ   اي، نوآوري و تصـميم  ههاي حرف ها و ارزش مهارت يو يادگيري، توليد دانش و ارتقا
جهت تربيت پزشكان فوق تخصص اين رشته و ايجاد جايگاه مناسب شغلي براي آنهـا بـه منظـور    

خدمات هرچه بهتر در راستاي حفظ، تامين و بهبود سالمت جامعه و توسـعه دانـش پزشـكي     ارايه
 .باشد مي

  ريه بالغين 
هـاي خـواب و    ، بيمـاري  هاي ويژه هاي ريه مراقبت هاي بيماري ما بر آنيم تا با تربيت فوق تخصص

هاي مـرتبط بـا ايـن     ، آموزشي و پژوهشي سالمت بيماران را در كليه زمينه نيروهاي كارآمد درماني
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و   ين صـنايع مسـؤول ،  بـا آمـوزش عمـومي و همـاهنگي بـا ديگـر مراكـز       . دهيم  رشته حفظ و ارتقا
هـاي شـغلي    افـراد بـه مـواد دخـاني و بيمـاري      يبـتال ين كشوري بتوانيم از امسؤولگذاري بر  تأثير

 .كنيمجلوگيري 

  غدد و متابوليسم بالغين 
كيفيت آموزشي و پژوهشي در رشته اندوكرين از طريق ايجـاد شـرايط مطلـوب     يرسالت ما ارتقا

اي، نـوآوري و   هـاي حرفـه   هـا و ارزش  مهـارت  يبراي ياددهي و يادگيري، توليـد دانـش و ارتقـا   
ثر، جهت تربيت پزشكان فوق تخصص غدد و ايجاد جايگاه مناسـب شـغلي بـراي    گيري مو تصميم

خدمات هرچه بهتر در راستاي حفظ، تامين و بهبود سـالمت جامعـه و توسـعه     ارايهآنها به منظور 
 .باشد دانش پزشكي مي

  قلب كودكان 
هيـأت علمـي و    يكميته راهبردي، هيأت ممتحنه و اعضـا  ياعضا: سامانه قلب كودكان متشكل از

اين سامانه بر آن است در جهت پيشگيري، درمـان   .التحصيالن اين رشته در كشور ايران است فارغ
سالمت تالش نموده و بـه فراگيـران    يبيماران سرشتي و اكتسابي قلب كودكان و نوجوانان و ارتقا

دي مـرتبط بـا   هـاي پايـه و كـاربر    آل ارايه نمايد و پـژوهش  سطوح مختلف، آموزش با كيفيت ايده
  :از طريق، دهي نمايد هاي ملي را سامان استسالمت جامعه، منطبق با سي

ارايه خدمات پيشگيري، غربالگري منطبق با استانداردهاي نظام سالمت كشوري به جامعه  .1
  ؛هدف به عنوان مشتريان اصلي و ارزشمند نظام سالمت

ي بر بيماران داخل كشور و ارايه خدمات تشخيصي، درماني منطبق با استانداردهاي جهان .2
  ؛منطقه

هيأت علمي اين رشته در سطوح  يالتحصيالن و اعضا هاي عملي فارغ علمي و مهارت يارتقا .3
  ؛ريزي استاندارد آموزشي كشور براساس برنامه

تربيت متخصص توانمند در اين رشته متناسب با نيازهاي كشور يا برقراري ارتباط با مراكز  .4
  ؛معتبر علمي دنيا

  و اي رشته  اي و بين هاي پايه و كاربردي چند رشته ش پژوهشگستر .5
و ) سمن(هاي مردم نهاد  ين ذيربط و سازمانمسؤولجلب حمايت سياستگذاران كشوري،  .6

  .نفعان اين رشته ذي
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  جراحي كودكان 
اصالح برنامه آموزشي جراحي كودكان و بازآموزي در جهت تربيت جراحان كودكان جامع  .1

 ؛المللي اي و استانداردهاي بين نيازهاي منطقه الشرايط با توجه به

 –در زمينه پيشگيري ) حرف مرتبط با سالمت ةكلي - مردم ةعام(سطح آگاهي جامعه  يارتقا .2
   ؛هاي جراحي كودكان مراقبت و درمان بيماري

  ؛هاي كاربردي و توليد علم در راستاي حفظ و باال بردن سالمت كودكان كيفي پژوهش يارتقا .3

هاي مرتبط با جراحي كودكان جهت  موقع بيماريه مناسب جهت بيماريابي باقدامات  .4
 وهاي پيشگيرانه  روش

موقع با كيفيت باال و با ه خدمات درماني ب ارايهها با  به حداقل رساندن آالم كودكان و خانواده .5
  .اي شاداب و سالم هدف داشتن كودكان و جامعه

  جراحي پالستيك  
ترين سطح  هاي مختلف جراحي پالستيك با عالي تخصصي در شاخه خدمات درماني فوق ارايه .1

   ؛علمي به بيماران
  ؛هاي شايع جراحي پالستيك ، غربالگري در بيماري ، بيماريابي برنامه پيشگيري ارايه .2

آموختگان رشته جراحي پالستيك در تمام  افزايش سطح علمي و مهارت علمي دانش .3
  و عه متناسب با نيازهاي كشورهاي زيرمجمو شاخه

هاي كشور  گسترش خدمات درماني و آموزشي به كشورهاي نيازمند منطقه بر اساس سياست .4
  .اسالمي ايران جمهوري

  جراحي توراكس  
  ؛هاي جراحي توراكسبخش ارتقاي استاندارد .1

توانمند و  گسترش كمي و كيفي آموزش جراحي توراكس براي تربيت جراحان توراكس .2
  ؛متناسب با نيازهاي كشور

  ؛خدمات با كيفيت مطلوب به نيازمندان خدمات اين رشته در جامعه ارايه .3
  وآوري در اين رشته  ، توليد علم و نو انجام پژوهش .4
  .باشد مي رقابت سالم و مثبت در سطح كشور، منطقه و جهان .5
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  فرايند پذيرش دستياران در كشور

 هاي تخصصي فرايند پذيرش دستياران رشته

 ،التحصيالن پزشكي عمومي كه با رعايت ساير مقررات ، كليه فارغ هاي تخصصي پزشكي باليني در رشته
  . باشند به شركت در آزمون پذيرش دستيار تخصصي مي مجاز

  :روند پذيرش
  نام  انجام مراحل ثبت .1
آزاد، رزمندگان و  :هاي قابل اجرا سهميه(انتخاب نوع سهميه با توجه به شرايط خاص هر فرد  .2

  )بانوان ايثارگران، مناطق محروم،
 شركت در آزمون متمركز سراسري .3

 در جنس  كارنامه حاوي رتبه در كل، در سهميه، ارايه .4

شده با توجه به كليه راهنماها و جداول ظرفيت پذيرش در  ارايهتكميل فرم انتخاب رشته محل  .5
 هر دوره

رش در هر سهميه جهت افرادي كه موفق به كسب انجام مراحل پذيرش با رعايت مقررات پذي .6
سازي روند پذيرش دستيار تخصصي مصوب  اند با رعايت شيوه پيادهحدنصاب پذيرش گرديده

 ).1382( پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

  هاي فوق تخصصي فرايند پذيرش دستياران رشته
ارندگان مدرك دانشنامه تخصصي كه با رعايت ساير كليه د ،هاي فوق تخصصي پزشكي بالينيدر رشته
  .باشند مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي مي مقررات

  :روند پذيرش
  انجام مراحل ثبت نام .1
  رزمنده يا آزاد : انتخاب نوع سهميه .2
ظرفيت % 50با توجه به مصوبات شصت و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  .3

هاي علوم پزشكي و تخصصي كشور تعلق  رشته به اعضاي هيات علمي دانشگاهپذيرش در هر 
 . دارد

 شركت در آزمون كتبي سراسري متمركز  .4
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به تعداد دوبرابر ظرفيت پذيرش در هر رشته با رعايت ساير مقررات داوطلبان از باالترين نمره  .5
 .گردند به مرحله شفاهي آزمون معرفي مي

 با برنامه زمانبندي اعالم شده بصورت متمركزشركت در مرحله آزمون شفاهي  .6

و  2نمره كتبي ضريب ( گيري نمرات كسب شده در مراحل كتبي و شفاهي پذيرش با معدل .7
در (از باالترين نمره كل با رعايت ساير مقررات پذيرش در هر سهميه ) 1نمره شفاهي ضريب 

 .آيد عمل ميبه ) نمره كل آخرين فرد مطابق ظرفيت% 80سهميه رزمندگان كسب 

هاي علوم پزشكي  در شرايط نمره كل مساوي اولويت پذيرش با اعضاي هيات علمي دانشگاه .8
و در صورت يكسان بودن ) موزش پزشكي و تخصصيآشوراي  69مطابق مصوبات نشست (

وضعيت ابتدا اولويت با دارنده نمره كتبي باالتر و سپس با نمره كل دانشنامه تخصصي باالتر 
 .است

 .گردد هاي عنوان شده تعيين ميمحل آموزش افراد پذيرفته شده براساس اولويتتعيين  .9

شدگان موظف به سپردن تعهدات خاص مطابق نيازهاي اعالمي از سوي  كليه پذيرفته .10
 .باشند ها و معاونت سالمت مي دانشگاه

 )فلوشيپ(هاي تكميلي تخصصي  فرايند پذيرش فلو در دوره

پزشكي باليني كليه دارندگان مدرك دانشنامه تخصصي كـه بـا رعايـت    هاي تكميلي تخصصي در رشته
  .باشند مقررات مجاز به شركت در آزمون پذيرش فلو مي ساير

  :روند پذيرش
  انجام مراحل ثبت نام .1
  رزمنده يا آزاد : انتخاب نوع سهميه .2
ظرفيت % 50با توجه به مصوبات شصت و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  .3

هاي علوم پزشكي و تخصصي  محل به اعضاي هيات علمي دانشگاه - در هر رشتهپذيرش 
 . كشور تعلق دارد

 . رسد موزشي مقطع مذكور به انجام ميآشركت در آزمون كتبي بصورت همزمان در كليه مراكز  .4

كنندگان آزمون كتبي، با توجه به جداول زمانبندي در مرحله شفاهي شركت  كليه شركت .5
 .نمايند مي

 در مرحله آزمون شفاهي با برنامه زمانبندي اعالم شده بصورت متمركز شركت .6
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و  2نمره كتبي ضريب ( گيري نمرات كسب شده در مراحل كتبي و شفاهي پذيرش با معدل .7
در (از باالترين نمره كل با رعايت ساير مقررات پذيرش در هر سهميه ) 1نمره شفاهي ضريب 

 .آيد به عمل مي) ن فرد مطابق ظرفيتنمره كل آخري% 80سهميه رزمندگان كسب 

هاي علوم پزشكي  اولويت پذيرش با اعضاي هيات علمي دانشگاه ،در شرايط نمره كل مساوي .8
و در صورت يكسان بودن ) موزش پزشكي و تخصصيآشوراي  69مطابق مصوبات نشست (

تخصصي باالتر ابتدا اولويت با دارنده نمره كتبي باالتر و سپس با نمره كل دانشنامه  ،وضعيت
 .است

موظف به سپردن تعهدات خاص مطابق نيازهاي اعالمي از سوي  ،شدگان كليه پذيرفته .9
 .باشند معاونت سالمت مي يها دانشگاه

باشند كه بيشـترين تعـداد در    نفر مي 6302برابر با  1388كل دستياران شاغل به تحصيل كشور در سال 
در . باشند اي مشغول ادامه تحصيل مي رشته پزشكي هستههاي داخلي و كمترين تعداد در  رشته بيماري

نفـر و سـپس    448بـا   ،هـاي داخلـي   گروه آقايان بيشترين تعداد مرد شاغل به تحصيل در رشته بيماري
 23نفر و سپس طـب كـار بـا     12اي با  نفر و كمترين ميزان مربوط به رشته پزشكي هسته 395اطفال با 
نفـر   679با  ،يشترين تعداد زن شاغل به تحصيل در رشته زنان و زايمانها ب در گروه خانم. باشد نفر مي

نفر و سپس طب  5اي با  نفر و كمترين ميزان در رشته پزشكي هسته 407هاي داخلي با  و سپس بيماري
  .باشد نفر مي 8با  ورزشي
  .پراكندگي دستيارن را به تفكيك رشته و جنس نشان داده شده است 8شماره جدول 

  1388هاي كشور در سال  پراكندگي دستياران شاغل به تحصيل در دانشگاه :8جدول 
 جمع مرد زن رشته تخصصي

  855  448  407 هاي داخلي بيماري

  679  0  679 زنان و زايمان

  530  395  135 هاي كودكان بيماري

  498  393  105 بيهوشي

  429  376  53 جراحي عمومي

ادامه جدول در صفحه بعد
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  8ادامه جدول 

  404  233  171 راديولوژي

  388  189  199 هاي قلب و عروق بيماري

  276  166  110 شناسي آسيب

  269  261  8 جراحي استخوان و مفاصل

  252  150  102 روانپزشكي

  243  156  87 چشم پزشكي

  190  134  56 هاي مغز و اعصاب بيماري

  187  173  14 تناسلي جراحي كليه و مجاري ادراري

  186  113  73 گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن

  158  125  33 هاي عفوني و گرمسيري بيماري

  156  84  72 هاي پوست بيماري

  140  126  14 طب اورژانس

  138  127  11 جراحي مغز و اعصاب

  49  17  32 پزشكي اجتماعي

  49  31  18 پزشكي قانوني

  43  27  16 پزشكي فيزيكي و توانبخشي

  40  26  14 پرتودرماني

  31  17  14 طب كار

  31  23  8 پزشكي ورزشي

  17  12  5 اي پزشكي هسته

  6302  3834  2468 جمع 
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  1388هاي كشور در سال  پراكندگي دستياران شاغل به تحصيل در دانشگاه: 2نمودار 
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هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور در سال  فوق تخصص در دانشگاه ظرفيت پذيرش: 9جدول 
1388  

نام رشته فوق 
 تخصصي

تهران
شهيد بهشتي 

 

ايران
شيراز 
اصفهان 

 

مشهد
تبريز 
اهواز 
كرمانشاه 

 

بابل
كرمان 

بقيه اله 
گيالن 
جمع رشته 

 

درون  غدد
 بالغين

6 6 2 2 2 2 2       22 

 17        2 2 2 3 2 6 روماتولوژي

گوارش و كبد 
 بالغين

10 6 2 3 3 4 2 2    2 2 36 

 20  2     4 2  1 3 6 2 ريه

 28  2    1  3 3 3 4 5 7 نفرولوژي

خون وسرطان 
 بالغين

10 5  2 2  2       21 

هاي قلب  بيماري
 وعروق

6  6 2 3  2       19 

 9         1 1 4 1 2 قلب اطفال

 20   2 2   2 2 2 2 2 3 3 نوزادان

سرطان  خون و
 6      2    1 1 2  اطفال

 6     1   1  1 1  2 كليه اطفال

 ايمنولوژي و
 آلرژي اطفال

3  1 1  1        6 

 4          1   3 گوارش اطفال

 7          2 1 2 2 عفوني اطفال

درون  غدد
 كودكان

1  2 1 1 1        6 

ادامه جدول در صفحه بعد
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  9جدول ادامه 

نام رشته فوق 
 تخصصي

تهران
شهيد بهشتي 

ايران
شيراز 
اصفهان 

 

مشهد
تبريز 
اهواز 
كرمانشاه 

 

بابل
كرمان 

بقيه اله 
گيالن 
جمع رشته 

 

اعصاب  و مغز
 كودكان

2 2            4 

روماتولوژي 
 اطفال

2             2 

 2            2  ريه اطفال

روانپزشكي 
 اطفال

4 2   3         9 

جراحي 
 پالستيك 

6 6 6 3 3         24 

 9       2 1 1  1 2 2جراحي توراكس

 16       2 1 2 2 2 3 4 جراحي اطفال

 جراحي قلب و
 عروق

5 2 6 1 2 2 2  1     21 

31 2 6 2 2 2 5 20 22 30 31 47 57 88 جمع دانشگاه
4

 

دانشگاه علوم پزشـكي و خـدمات   بيشترين ظرفيت پذيرش دستيار فوق تخصصي در كشور مربوط به 
بيشترين تعداد پذيرش دستيار فـوق تخصصـي   . باشد درماني تهران و سپس شهيد بهشتي مي -بهداشتي

هـاي   مربوط به رشته گوارش و كبد بالغين و سپس نفرولوژي بالغين و كمترين تعداد پذيرش در رشـته 
  .باشد و ريه اطفال مي روماتولوژي
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 1388پذيرش دستيار فوق تخصصي به تفكيك دانشگاه در سال ظرفيت : 3نمودار 

  1388ظرفيت پذيرش دستيار فوق تخصصي به تفكيك رشته در سال : 4نمودار 
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درماني جهت سي - هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي هاي تخصصي آموزشي در دانشگاه ظرفيت رشته: 10جدول 
  تخصصيهاي  و ششمين دوره آموزش پذيرش دستيار رشته

گاه
انش
م د

نا
  

ي ا
جار

و م
يه 
 كل

حي
جرا

  
كان

كود
  

يب
آس

 
سي

شنا
مان  

 زاي
ن و

زنا
  

دي
توپ
ار

  
ري

يما
ب

 
اب

عص
ي ا

ها
  

ري
يما

ب
 

لي
داخ

ي 
ها

  
ري

يما
ب

 
وني

 عف
اي

ه
 

ري
مسي

 گر
و

  
ري

يما
ب

 
وق

 عر
ب و

ي قل
ها

  
عي

تما
 اج

كي
زش

پ
  

شي
يهو

ب
  

ري
يما

ب
 

ست
 پو

اي
ه

  
مي

مو
ي ع

راح
ج

اب  
عص

و ا
غز 

ي م
راح

ج
  

شم
چ

 
كي

زش
پ

اني  
درم

تو 
پر

ژي  
ولو

رادي
كي  

زش
وانپ

ر
  

ني
و بي

ق 
 حل

ش و
گو

  
سته

ي ه
شك
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كار
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ط

وني  
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پ
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 و 
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يزي
ي ف
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پز

  
س
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طب

شي  
ورز

ي 
شك

پز
  

ميه
ارو

  
3  3  4  4  3    6        4    3                          

هان
صف

ا
  

3  8  6  10  4  4  11  3  10  2  8  4  6  4  6  3  7  7  3        2      

واز
اه

  
4  8    10  5  4  10  2  5    11  3  7  2  4    4  4  4              

ران
اي

  
2  9  7  14  10  4  16    20  2  12  3  6  4  4    9  12  4  2  2  6    25  4  

ابل
ب

    3  2  5      6        4                              

س
عبا
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بن

  
  3  3  4      3            2                          

ريز
تب

  
3  6  3  8  4  4  16  3  5  3  5  3  5  3  3    8  8  3        3  8    

ران
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4  21  15  23  10  9  28  6  18  3  22  7  12  4  10  3  14  12  6  4  10  15    12  3  

دان
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  4    6      6  4      3    3    4    3                  

جان
زن

  
  3          4                                      

نان
سم

  
  3    2      3                                      

تي
هش

يدب
شه

  
7  20  9  18  10  7  28  10  15  3  13  4  16  4  7  3  12  8  5  2      3  16    

  ادامه جدول در صفحه بعد
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  10ادامه جدول 

گاه
انش
م د
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ي 
راح
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شي  
ورز
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راز
شي

  
3  10  8  12  4  4  12    5  2  10  3  8  3  4  2  6  5  4        5      

شان
كا

  
  2    4      4            3          2                

مان
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  4  3  4  3  3  5    4    5  2  3  2      3  4  1              
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ش
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    3          4        3    3                          
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  10ادامه جدول 
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1388در سال ) فلوشيپ(ظرفيت پذيرش آزمون دوره تكميلي تخصصي : 11جدول   
 نام و ظرفيت رشته تكميلي تخصصي فلوشيپ نيازنام رشته پيش دانشگاه رديف

  تهران  1

  چشم
 1نفر، گلوكوم  3نفر، قرنيه 2 نفر، ويتره ورتين2استرابيسم

  نفر 
  نفر  3نفر، پريناتولوژي  3نفر، نازايي  2آنكولوژي زنان زنان و زايمان

جراحي كليه و مجاري ادراري
  تناسلي 

 2نفر، ارولوژي اطفال  1نفر، اوروانكولوژي1پيوند كليه
  نفر 

  نفر 1نفر، جراحي عروق 2جراحي سرطان جراحي عمومي
 نفر3درد بيهوشي
  نفر 2درماتوپاتولوژي پوست_شناسيآسيب

گوش، گلو، بيني و جراحي
  سروگردن 

نفر،  1 نفر ، جراحي سروگردن 1نورواتولوژي -اتولوژي
  نفر  1رينولوژي 

  هاي قلب و عروق  بيماري
و  نفر 3نفر، اكوكارديوگرافي  5اينترونشنال كارديولوژي 

  نفر 3الكتروفيزيولوژي 
تخصصبيهوشي، داخلي، فوق

  ريه 
  نفر  4 (ICU)هاي ويژه پزشكي  مراقبت

  نفر 2 ايراديولوژي مداخله راديولوژي
داخلي، بيهوشي، جراحي

  عمومي، ارتوپدي
  نفر 1طب تسكيني

  ايران  2

  بيماريهاي قلب و عروق
نفر،  2نفر، نارسايي قلب  8اينترونشنال كارديولوژي 

ميكر و  نفر، پيس 2هاي مادرزادي قلب در بالغين  بيماري
  نفر 6نفر، اكوكارديوگرافي  4الكتروفيزيولوژي 

  نفر 1كودكان و نوزادان اينترونشنال كارديولوژي در   تخصص قلب اطفالفوق
 نفر 2نفر، آندويورولوژي 2پيوند كليه جراحي كليه و مجاري ادراري

  جراحي عمومي 
نفر، جراحي درون 1نفر، سوختگي 2جراحي كولوركتال 

  نفر 2 بين
  نفر  2نفر، جراحي ستون فقرات  2جراحي دست جراحي استخوان و مفاصل

  نفر 1نفر، اكولوپالستيك  2و رتين  نفر، ويتره2قرنيه چشم
  نفر 8نفر، بيهوشي قلب 3درد بيهوشي

  نفر 1نفر، الرنگولوژي  1اتولوژي نورواتولوژي  سرگوش، گلو، بيني و جراحي
تخصصبيهوشي، داخلي، فوق

  ريه
  نفر 4 (ICU)هاي ويژه پزشكي مراقبت
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  11ادامه جدول 
 نام و ظرفيت رشته تكميلي تخصصي فلوشيپ نياز نام رشته پيش دانشگاه رديف

  شهيد بهشتي  3

جراحي كليه و مجاري ادراري
  تناسلي 

 نفر 4نفر، اندويورولوژي 2نفر، پيوند كليه 2ارولوژي اطفال
  نفر 2ارولوژي ترميمي  و

  نفر 2درماتوپاتولوژي   پوست _آسيب شناسي 
تخصص داخلي، فوقبيهوشي،

  ريه
  نفر 4(ICU) هاي ويژه پزشكي  مراقبت

  چشم
نفر  1 نفر، گلوكوم 3نفر، قرنيه 3ويتره و رتين 
  نفر 1 اكولوپالستيك

  نفر 2استريوتاكسي   جراحي مغزواعصاب
  نفر 2پاتولوژي اطفال   آسيب شناسي

  نفر 1جراحي دست   ارتوپدي، جراحي عمومي
  نفر 2جراحي عمومي نفر، تروما در  1جراحي عروق  عموميجراحي

  هاي قلب و عروق  بيماري
نفر، پيس ميكرو  2اينترونشنال كارديولوژي 

  نفر 2الكتروفيزيولوژي 
  نفر 2درد   بيهوشي

   IVF  زنان

 طب روان تني   روانپزشكي

  شيراز  4

  نفر  1 نفر، پاتولوژي چشم 1نفر، استرابيسم  1قرنيه   چشم

  نفر 2مولكوالرسيتوژنتيك پاتولوژي   شناسي آسيب

  نفر IVF 1  زنان و زايمان

  جراحي عمومي
نفر، جراحي  2نفر، تروما در جراحي عمومي  1پيوند كبد

  نفر 1كولوركتال 

  بيهوشي
 2نفر، بيهوشي قلب  1داخلي شكم يبيهوشي پيوند اعضا

  نفر
  نفر 2ويتره و رتين  چشم زاهدان  5

  يزد  6
  نفر 2نازايي زنان و زايمان

، گلو، بيني و جراحي سرشگو
  و گردن

  نفر  1رينولوژي
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 11ادامه جدول
 نام و ظرفيت رشته تكميلي تخصصي فلوشيپ نيازنام رشته پيش دانشگاه رديف

  مشهد  7

جراحي كليه و مجاري ادراري
  و تناسلي

  نفر 2آندويورولوژي

 2تروما در جراحي عمومي نفر ،  1تروما  جراحي عروق و جراحي عمومي
  نفر

  نفر 1نفر ،  قرنيه 1ويتره و رتين پزشكيچشم
  نفر  1بيهوشي كودكان بيهوشي

  اصفهان  8

  نفر 2   اينترونشنال كارديولوژي هاي قلب وعروقبيماري
تخصصداخلي، فوقبيهوشي،

  ريه
  نفر  ICU   3هاي ويژه مراقبت

  نفر  2بيهوشي در جراحي مغز و اعصاب  بيهوشي

  نفر1سوختگي جراحي عمومي

  نفر 1نفر، قرنيه 1ويتره و رتين پزشكيچشم

  تبريز  9

  نفر  2اينترونشنال كارديولوژي  هاي قلب وعروقبيماري
داخلي، بيهوشي، جراحي

  عمومي، ارتوپدي
  نفر1طب تسكيني

  نفر 1قرنيه نفر ، 1ويتره و رتين پزشكيچشم
  تروما در جراحي عمومي  جراحي عمومي

  نفر1ارولوژي زنان ارولوژي
  نفر  2روانپزشكي نظامي  روانپزشكي  ارتش  10
  نفر 2اينترونشنال كارديولوژي  هاي قلب و عروقبيماري  اله بقيه  11

  اهواز  12
  تروما در جراحي عمومي  جراحي عمومي

  ، بيهوشي قلب ICU بيهوشي
 ويتره و رتين چشم

 پيوند كليه ارولوژي  اروميه  13
  درماتوپاتولوژي پاتولوژي و پوست  كرمان  14
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دانشگاه علوم پزشكي كشور  14در حال حاضر در  ،همانگونه كه در جداول فوق نشان داده شده است
كه قبل از انقالب اسـالمي هـيچ دوره   اين در حالي است . ر گرديده استيدوره فلوشيپ دا 40بيش از 

  .فلوشيپي در كشور وجود نداشت

 
)نفر( 1388تا  1388روند پذيرش فلو در مقاطع تكميلي به تفكيك سال از : 5نمودار   
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  دستاوردهاي هيات علمي 
نفر بود كه پس از  2264تعداد هيات علمي فعال در آموزش علوم پزشكي كشور تا قبل از انقالب 

همچنين شاخص دانشجو به . رسيده است 1388نفر در سال  12500وند صعودي داشته و به انقالب ر
روند جذب اعضاي هيات علمي . رسيده كه نسبت به گذشته بسيار ارتقا يافته است 5/8استاد به 
همچنين تركيب اعضاي هيات علمي و ها و موسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي كشور  دانشگاه
در موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ها و  دانشگاه
  .نشان داده شده است 6شماره نمودار 

  
  1387تا  1357هاي علوم پزشكي كشور به تفكيك سال از  فراواني اعضاي هيات علمي در كليه دانشگاه: 6نمودار 
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  موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيو   تركيب اعضاي هيات علمي در دانشگاه: 7جدول 

 مربي استاديار دانشيار استاد دانشگاه
تعداد
 كل

 مربي استاديار دانشيار استاد دانشگاه
تعداد 
 كل

 1137 126 460 368 183 تهران
علوم

 بهزيستي
3 16 73 25 117 

 113 37 65 9 2 شهركرد 1128 182 626 216 104 شهيدبهشتي

 112 53 50 8 1 سمنان 647 141 318 147 41 ايران

 110 47 59 4 - بوشهر 546 124 202 148 72 شيراز

 110 49 55 6 - لرستان 495 62 188 189 56 اصفهان

 109 42 65 2 - كردستان 492 95 138 177 82 مشهد

 95 20 66 9 - بندرعباس 481 77 206 158 40 تبريز

 94 43 37 14 - بيرجند 394 125 193 61 15 اهواز

 90 17 47 19 7 انستيتوپاستور 327 88 221 15 3 گيالن

 89 45 39 5 - ياسوج 297 64 186 39 8 همدان

 88 36 41 11 - رفسنجان 276 80 113 63 20 كرمان

 84 33 44 7 - اردبيل 234 98 109 23 4 زاهدان

 50 18 31 1 - جهرم 229 44 171 13 1 قزوين

 49 36 12 1 - زابل 228 46 130 41 11 نمازندرا

 46 39 6 1 - گناباد 226 65 141 18 2 كرمانشاه

 44 18 25 1 - ايالم 206 59 127 15 5 بابل

 39 14 25 - - قم 180 53 81 41 5 يزد

 37 31 5 1 - سبزوار 179 51 100 24 4 اروميه

 36 15 19 2 - فسا 149 47 91 9 2 گلستان

 31 - 28 2 1 انتقال خون 147 47 90 10 - زنجان

 27 18 9 - - شاهرود 138 60 75 3 - اراك

 19 16 3 - - بجنورد 125 44 56 23 2 كاشان

 9850 2430 4826 1920 674 جمع كل 8261 1778 4022 1801 660 جمع كل
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پژوهشـي كشـور اولـين     _ها و موسسات آموزشـي  ر توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاهبه منظو
هاي جناب آقاي دكتر لنكرانـي وزيـر محتـرم بهداشـت     كتابخانه ديجيتال علوم پزشكي ايران با حمايت

، معاونت محترم آموزشي و نيز مركز امور هيات علمي وزارت متبوع در وقت درمان و آموزش پزشكي
اين كتابخانه امكان دسترسي به آخرين منـابع اطالعـاتي پزشـكي    . اندازي شدراه 1387شت سال ارديبه

ان پزشـكي بـه صـورت    جويموجود در دنيا را در هر مكان و هر زمان براي اسـاتيد، محققـين و دانشـ   
  . نمايدها و مراكز تحقيقاتي پزشكي كشور فراهم مييكسان در تمامي دانشگاه

كتاب مرجع مهـم   150نشريه معتبر پزشكي از بزرگترين ناشرين دنيا،  5000ش از دسترسي يكسان به بي
از جملـه  (هاي اطالعـاتي دنيـا   ميليون خالصه مقاالت علمي در معتبرترين بانك MD Consult ،20از 

ISI Web of Knowledge( نامه دكترا و فوق ليسانس، بيش از صـدهزار تصـوير   ميليون پايان 2، قريب
، همچنين دسترسي به نشـريات معتبـر   Onlineدوره بازآموزي پزشكي به صورت  300ود پزشكي، حد

Clinics of North Americaرهاي پزشكي به صورت مالتي جها و پروسيهاي پزشكي، مهارت، پروتكل
، سـايت  Wiley Cochrane Libraryاز جمله  (EBM)ترين منابع پزشكي مبتني بر شواهد مديا، پيشرفته

هاي پزشكي دنيـا از جملـه مهمتـرين منـابعي     و نيز دسترسي به مهمترين اطلسUp To Date آموزشي 
است كه در قالب كتابخانه ديجيتال علوم پزشكي ايران در اختيار محققين پزشكي كشـور قـرار گرفتـه    

 Firstدر اين كتابخانه محققين پزشكي به سيستم بسيار پيشـرفته و هوشـمند تشـخيص پزشـكي     . است
Consult ويان جعضويت و استفاده از اين كتابخانه براي اسـاتيد، محققـين و دانشـ   . نيز دسترسي دارند

 Integrated Digitalهاي پيشرفته كتابخانه ديجيتـال شـامل   ورياپزشكي رايگان بوده و با بكارگيري فن

Library ،Federated Search  وLink Technology، اطالعات تواند به آخرين هر محقق به سادگي مي
ترين مزيت كتابخانه ديجيتال علوم پزشكي در عدم محدوديت مكـاني  عمده. مورد نياز خود دست يابد

اين بدين معني است كه كاربران در هر مكاني كه باشند . هاي خريداري شده استو زماني به مجموعه
  .ند بوددانشگاه قادر به استفاده از منابع كتابخانه خواه IPبدون نياز به اتصال به 
نيـز   2009وزارت را برآن داشت تا براي سال  ،هاي علوم پزشكي از اين كتابخانهاستقبال خوب دانشگاه

بـه شـرح    ،گزارش تحليلي آمـار اسـتفاده  .منابع همچنان در دسترس دانشگاهيان علوم پزشكي قرارگيرد
اين به . باشدمي 2007ل درصد بيش از سا 80 ، حدودا2008ًميزان برداشت مقاله در سال : باشدذيل مي

 67حدود . باشدميليون دالر مي 4/31به ارزش تقريبي حدود  ،ركورد بيشتر  810،570،1معني برداشت 
سـاله   8دانشگاه بزرگ كشور بوده است كه اين امر حاكي از تجربـه   7درصد از اين استفاده مربوط به 

يش از دو ميليـون و دويسـت و هفتـاد هـزار     ب. ها در دسترسي به منابع ديجيتال بوده استاين دانشگاه
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كـه از ايـن ميـزان    ) درصـد كـل اسـتفاده    67حدود . (مقاله از نشريات الكترونيكي برداشت شده است
. درصدي را همراه داشـته اسـت   2/26رشدي معادل  ،2007نسبت به سال  Elsevierبرداشت نشريات 

داشـته   2/26رشـدي معـادل    ،2007بـا سـال   در مقايسه  ،2008در سال   Elsevierاستفاده از نشريات 
ميزان استفاده از ساير نشريات الكترونيكي كتابخانه ديجيتـال علـوم پزشـكي نيـز از رشـد قابـل       . است

رشد قابل  2007هاي الكترونيكي نيز به نسبت سال ميزان استفاده از كتاب. توجهي برخوردار بوده است
 ISIو   Scopousهاي اطالعاتي پزشكي از بانك .)استفادهدرصد افزايش  592(دهد توجهي را نشان مي

Web of Knowledge  درصـد   76ها شده است كه ايـن ميـزان حـدود    دانشگاه دراستفاده بسيار زيادي
 .  داشته است 2007رشد را نسبت به سال 
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  دستاوردهاي آموزش علوم پايه، بهداشت و تخصصي
تـوان تعريـف تـاريخ     بنابراين مي ،توان از يكديگر جدا نمود يبا توجه به اينكه پزشكي و بهداشت را نم

ي بـه بهداشـت عمـومي نيـز     هاي مرتبط با پزشـك  پزشكي را كه عبارتست از مطالعه وقايع و شخصيت
هاي مـرتبط بـا ايـن علـم و      در تاريخچه بهداشت عمومي نيز به مطالعه وقايع و شخصيتو  تعميم داد

در حقيقت تاريخچه بهداشت . تاريخچه چند هزار ساله دارد ،هانبهداشت عمومي در ج .هنر، پرداخت
او بـراي  . عمومي نوين در ايران را بايد با افتتاح دارالفنون توسط ميرزاتقـي خـان اميركبيـر آغـاز كـرد     

كتـاب دكتـر پـوالك    . تدريس علوم پزشكي دكتر پوالك اتريشي و دكتر شليمر هلندي را استخدام كرد
ترجمـه شده و كتاب دكتر شـليمر تحـت عنـوان     »ـ ايران و ايرانيان كتر پوالكسفرنامه د«تحت عنوان 

هـر دو كتـاب شـامل    . سـت به زبان فرانسه نوشته شده ا »اصطالحات پزشكي، دارويي و مردم شناسي«
چندي پس از قتل ميرزاتقي . هاي بومي رايج در ايران و نحوه مقابله با آنهاست باره بيمارياطالعاتي در

كبير، دكتر كلوكه فرانسوي كه به عنوان طبيب دربار، استخدام شده بود واكسيناسيون ضد آبلـه  خان امير
شمسي به تهران آمد، او هـم طبيـب ناصـرالدين     1243دكتر تولوزان فرانسوي در سال  .را پيشنهاد كرد

ـ    هاي مكرر و اپيدمي پس از چندي به دنبال قحطي. شاه و هم استاد دارالفنون بود ه پيشـنهاد  هـاي وبـا ب
الصحه شروع به كاركرد كه در حقيقت اولين سازمان كشوري  دكتر تولوزان سازماني به نام مجلس حفظ

د عامـه و رياسـت اجرايـي آن بـا     يرياست عاليه اين سازمان با وزير فوا. در زمينه بهداشت عمومي بود
  . دكتر تولوزان بود

هاي طاعون و  ينه برگزار شد و به علت اپيدميشمسي در پاريس كنفرانسي در مورد قرنط 1283در سال 
هـاي   هيـات ا قرار شد كليه پزشـكان  هتوانايي دولت ايران در كنترل آن وبا در منطقه خليج فارس و عدم

الصحه باشند و قرار شد دولت ايـران پسـت    نمايندگي سياسي خارجي در ايران نيز عضو مجلس حفظ
-به منظور راه انداختن برنامه 1299تيتو پاستور ايران در سال انس. قرنطينه در جزيره هنگام، تاسيس كند

اي در زمينـه  هـاي عمـده   بـه فعاليـت   اندازي شد كـه بعـداً  هاري و آبله و حصبه راه هاي واكسيناسيون 
هاي بومي بخصوص در زمينـه هـاري و طـاعون پرداخـت و از ايـن نظـر در سـطح         تحقيقات بيماري

-، به دنبال تصميم دولت براي شروع برنامه1331در سال  .ي قرار گرفتالمللهاي تحقيقاتي بين سازمان

شناسـي دانشـكده پزشـكي دانشـگاه تهـران و      هاي مبارزه با ماالريا طبق قراردادي كه بين گـروه انگـل  
-انستيتو ماالريولوژي به رياست دكتر ناصر انصاري استاد كرسي انگل .وزارت بهداري وقت منعقد شد

هاي فعاليت انستيتو ابتـدا اسـم   تر شدن زمينههاي بعد، به علت گسترده طي سال. گرديدشناسي تاسيس 
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هـاي   به انستيتو ماالريولوژي، پـارازيتولوژي و بيمـاري   آن به انستيتو ماالريولوژي و پارازيتولوژي، بعداً
گامي صورت به انستيتو تحقيقات بهداشتي تبديل شد و امر اخير هن 1343گرمسيري و باالخره در سال 

شناسـي،  هـاي انگـل  گرفت كه گروه علوم بهداشتي در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران از ادغـام گـروه  
هاي گرمسيري و بهداشت تشكيل شد و در حقيقت در ايـن سـال بـود كـه انسـتيتو تحقيقـات        بيماري

علـوم  گـروه   .بهداشتي در عمل به صورت انستيتوي ملي تحقيقات بهداشـتي شـروع بـه فعاليـت كـرد     
به دانشكده بهداشت تبديل شد و از آن زمان به ترتيب نيروي انساني بهداشتي  1345بهداشتي در سال 

ذكر شد امر  همانطور كه قبالً وهاي مختلف بهداشتي پرداخت در سطح فوق ليسانس و باالتر در رشته
ري كه قبل از آن بـه  ام. خدمات بهداشتي در سراسر كشور را به عهده گرفتند ارايهسرپرستي آموزش و 

  .شد هاي خارج كشور انجام ميطور محدود توسط تحصيل كرده
هاي قبل از انقـالب   هاي تخصصي مربوطه در سال هاي بهداشتي و رشته التحصيالن رشتهآمار دقيق فارغ

  . و دهه اول بعد از انقالب در دسترس نيست

  
هاي علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي از سال روند پذيرش دانشجو دوره كارشناسي ارشد رشته: 7نمودار 

  1387تا  1373تحصيلي 
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  1388تا  1373روند پذيرش و تعداد رشته علوم بهداشتي از سال : 8جدول 

 تعداد پذيرفته شدگان تعداد رشته سال تحصيلي

 نفر 490 29 73

 نفر 522 31 74

 نفر 514 31 75

 نفر 530 35 76

 نفر 649 38 77

 نفر 626 38 79

 نفر 664 38 80

 نفر 623 38 81

 نفر 631 38 82

 نفر 708 40 83

 نفر 759 41 84

 نفر 900 41 85

 نفر 1017 43 86

 نفر 1309 45 87
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هاي علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي در مقطع كارشناسي ارشد از سال روند رشد تعداد رشته: 8نمودار 

  1373- 1387تحصيلي 

هاي علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي از رشته (.Ph.D)ي تخصصي اهاي دكترروند پذيرش آزمون: 9جدول 
  1388تا سال  1373سال

 شدگانتعداد پذيرفته تعداد رشته سال تحصيلي

73 14 65 

74 17 62 

75 18 68 

76 20 72 

77 20 95 

79 22 108 

80 22 101 

81 22 108 

82 22 129 

  صفحه بعدادامه جدول در 
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  9ادامه جدول 

 شدگانتعداد پذيرفته تعداد رشته سال تحصيلي

83 22 135 

84 24 141 

85 24 137 

86 28 193 

87 29 332 

88    427  

  

  
هاي علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي از رشته (.Ph.D)ي تخصصي اهاي دكترروند پذيرش آزمون: 9نمودار 

    1388تا سال  1373سال
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 (.Ph.D)هاي مصوب علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي در مقطع دكتري تخصصي  روند رشد تعداد رشته :10نمودار 

  تاكنون 1365از سال

1388در سال ) از انقالب اسالمي پس(در علوم پايه بهداشت در ايران P.h.D ي هاي دكترا رشته
  اقتصاد سالمت .1
  زشكياخالق پ .2
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 هاي شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي نقاط عطف در فعاليت

 ،1367تشكيل كميته علوم پايه پزشكي  •

  ،1368برگزاري اولين آزمون جامع علوم پايه پزشكي در سراسر كشور در سال  •
  ،1370علوم پايه پزشكي در سال ) بورد(هاي ممتحنه و ارزشيابي هياتتشكيل  •
تبديل كميته علوم پايه پزشكي به دبيرخانه شوراي آموزش علـوم پايـه پزشـكي بهداشـت و      •

  ،1374تخصصي در سال 
  ،1374برنامه آموزشي در سال  90تصويب و بازنگري تعداد  •
كه منجـر   داخل كشور P.h.Dالتحصيالن ماهه براي فارغهاي كوتاه مدت شش اندازي دوره راه •

  ،379هاي بلند مدت گرديد در سال به كاهش بورسيه
   و اي و گسترش آنهاي بين رشتهتاسيس رشته •
  .1386در مقاطع تحصيالت تكميلي سال  افزايش پذيرش دانشجو •

اندازي هاي طب سنتي و راه از دستاوردهاي ديگر پس از انقالب اسالمي تاسيس دانشكدهيكي 
هايي براي در ايران كوشش 1990از حدود سال . باشد هاي آموزش طب سنتي در ايران مي دوره

ي يگياه دارو 8000ي صورت گرفته است به ترتيبي كه از حدود يدهي به گياهان داروسازمان
آوري گياه ثبت و جمع 125جلد كتاب و هر كدام حاوي مشخصات  20در دارويي گياه 2500ايران،

 .محصول گياهي مجوز و پروانه ساخت داده شده است 300، به حدود 2004تا پايان سال . شده است

شركت  20و داروييزمينه تحقيقات گياهان  هفت دانشكده داروسازي در هفت شهر بزرگ ايران در
شركت داروسازي در زمينه فراهم  10و  داروييخت محصوالت نهايي گياهان داروسازي در زمينه سا

هاي عطاري در امر فراهم كردن تعداد زيادي مغازه بندي در كناربه صورت بسته داروييكردن گياهان 
  .براي مقاصد پزشكي مردم فعاليت دارند داروييگياهان 

 _شامل مشهد(اي علوم پزشكي كشور همركز تحقيقاتي مصوب در دانشگاه 9در حال حاضر حدود 
مشغول به  )شهركرد _لرستان _شيراز _شهيد بهشتي _اصفهان _تهران _ايران _جهاد دانشگاهي

گونه مراكز ضمن اين .فعاليت دارند داروييو يا گياهان  داروييدر زمينه علوم  فعاليت هستند كه عمدتاً
از طب  يكنند كه بخشو كشف و سنتز دارو كار مي داروييل گياهان يبر روي مسا ها، عمدتاًفعاليت

 دارويياي بسيار گسترده است كه گياهان طب سنتي ايران شامل مجموعه قطعاً. سنتي ايران است
  .دهنداي از آن رانشان ميگوشه
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 Ethnoهاي باليني در حال حاضر تحت عنوان رويكرد و تز تحقيقات بر طب سنتي با نگرش بيماري

botany  در اين نگرش عمده ديد و عملكرد بر اين استوار است كه طي . دنيا شناخته شده استدر
- مي ارايهاي از دنيا تركيب يا تركيباتي را به مردم ساكن آن محل هاي متمادي طب سنتي هر نقطهقرن

ها در واقع آنچه كه در زمان حاضر در عطاري. گرديده استداده است كه سبب بهبود و درمان مي
ست كه طي ساليان دراز، آزمون و خطا، موارد استفاده، ا Ethno botanyيك نوع  ،گيردت ميصور

به عبارت ديگر اين . ، نحوه مصرف داروها و ساير موارد آن مشخص است، تركيبعوارض، اثرات
توان محسوب كرد كه از نظر اخالق پزشكي مراحل اخالق اي مينسخ به جاي مانده را، مطالعات پايه

و دار اخالق  توان در بند و گيردر اين زمان اين نوع مطالعات را نمي .اندد اخالق خود را گذراندهو ض
  . نمودآنگاه به دنيا معرفي  و علمي كرد و بلكه بايد آن را به روز ،پزشكي انداخت

 : تعداد مراكز پذيرش دانشجوي طب سنتي در كشور در حال حاضر به شرح ذيل مي باشد

 دانشكده طب سنتي  ،علوم پزشكي تهراندانشگاه  •

 دانشكده طب سنتي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي •

 دانشكده طب سنتي ،دانشگاه علوم پزشكي •

 مركز تحقيقات طب سنتي دانشگاه شاهد  ،دانشگاه شاهد •

آموزش تمام  ،عمل آمدهه ريزي بسال اول با توجه به سياستگذاري و برنامه 3الزم به ذكر است در 
دوره اول در دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران بصورت متمركز و با  3دانشجويان 

  . دانشگاه فوق انجام شده است 4همكاري 
سال از  3ريزي علوم پزشكي مقرر گرديد پس از بر اساس مصوب شوراي عالي گسترش و برنامه

م شده توسط دبيرخانه شوراي شروع و اجراي برنامه آموزش طب سنتي و پس از ارزشيابي انجا
ها در خصوص نحوه مكمل با توجه به ظرفيت و امكانات موجود در دانشگاه آموزش طب سنتي و

تعداد دانشجويان پذيرفته در رشته طب سنتي به . ريزي انجام پذيردتوسعه رشته سياستگذاري و برنامه
ذكر است كه در سال اول و دوم  الزم به. باشدمي 12و  11، 10تفكيك دانشگاه مطابق با جداول 

  .اندارتقا پيدا كرده  P.h.Dدانشجويان مقطع كارشناسي ارشد به طور مستقيم به مقطع 
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  86- 87ظرفيت پذيرش دوره كارشناسي ارشد طب سنتي در سال تحصيلي : 10جدول 
 ظرفيت پذيرش نام رشته نام دانشگاه مقطع

 نفر 6 طب سنتي تهران Ph.D كارشناسي ارشد

 نفر 6 طب سنتي شهيد بهشتي Ph.Dكارشناسي ارشد 

 نفر 6 طب سنتي ايران Ph.Dكارشناسي ارشد 

 نفر 6 طب سنتي شاهد Ph.Dكارشناسي ارشد 

  87- 88ظرفيت پذيرش دوره كارشناسي ارشد طب سنتي در سال تحصيلي : 11جدول 
 مازاد ظرفيت پذيرش نام دانشگاه مقطع

 2 نفر 6 تهران Ph.D كارشناسي ارشد

 1 نفر 6 شهيد بهشتي Ph.Dكارشناسي ارشد 

 2 نفر 6 ايران Ph.Dكارشناسي ارشد 

 4 نفر 6 شاهد Ph.Dكارشناسي ارشد 

  88- 89طب سنتي در سال    Ph.Dظرفيت پذيرش دوره دكتراي تخصصي: 12جدول 
 مازاد ظرفيت پذيرش نام دانشگاه مقطع

 2 نفر 6 تهران نتيسطب  (Ph.D) دكتراي تخصصي

 - نفر 6 شهيد بهشتي طب سنتي (Ph.D) دكتراي تخصصي

 - نفر 6 ايران طب سنتي (Ph.D) دكتراي تخصصي

 - نفر 6 شاهد طب سنتي (Ph.D) دكتراي تخصصي

سال گذشته پذيرش دانشجو طبق ظرفيت و با رشد  3با توجه به ظرفيت از پيش تعيين شده در طول 
در  .Ph.Dهاي ارزشيابي دانشجويان طب سنتي مقطع   روشهمچنين .درصد انجام پذيرفته است 100

  : شود دو مرحله و به شرح ذيل انجام مي
  نامهدفاع از پايان _آزمون جامع _هاي داخلي آزمون •
 ارزشيابي اجراي دوره در دانشگاه توسط دبيرخانه شوراي آموزش طب سنتي و مكمل  •
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  :زير انجام شده استريزي راهبردي رشته طب سنتي در محورهاي برنامه
هـاي موجـود در   هـا و توانمنـدي  احيا و توسعه نظام آموزشي طب سنتي بر اسـاس ظرفيـت   •

   ،فرهنگ ديني و دانش بومي و منابع طب سنتي ايران
 و هاي طب سنتي ايرانسطح آگاهي اعضاي هيأت علمي نسبت به مفاهيم و توانمندي يارتقا •

 .ازهاي علمي كشور در زمينه سالمتتوسعه نظام آموزش طب سنتي متناسب با ني •
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  پزشكي فرآيند تاسيس دانشكده
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  دندانپزشكي فرآيند تاسيس دانشكده
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  داروسازي فرآيند تاسيس دانشكده
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  هاي گروه پزشكيفرآيند تاسيس ساير دانشكده
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  هافرآيند تاسيس رشته جديد در دانشگاه
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  آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور
گردد كه وزارت بهداري هاي ضمن خدمت به زماني برميسابقه فعاليت دفتر بازآموزي و آموزش

ل آموزش پزشكي و پيراپزشكي به عهده يمسا عهده داشت وه بهداشت و درمان كشور را ب مسووليت
با گسترده شدن فعاليت وزارت بهداري آن زمان و احساس نياز . وزارت فرهنگ و آموزش عالي بود

هاي مختلف و روبرو بودن با كمبود نيروهاي خصوص پيراپزشكي در ردهه شديد به پرسنل پزشكي و ب
هاي آموزشي و پژوهشي در وزارت كيل مجتمعهاي پيراپزشكي، اقدام به تشتحصيل كرده در رشته

ها يك اي بهداري استانهاي منطقههاي كشور در كنار سازمانيك از استان بهداري سابق شد و در هر
تا نيازهاي آموزشي پرسنل شاغل و تربيت نيروهاي رده  گرديد مجتمع آموزشي و پژوهشي تشكيل

 .راكز بهداشتي، درماني كشور را برآورده سازدهاي آموزش كوتاه مدت حسب نياز ممياني و دوره

نام معاونت ه ها از طريق تشكيل يك معاونت جديد در وزارت بهداري آن سازمان بهدايت اين مجتمع
هاي ضمن خدمت در تشكيالت گرفت و دفتر بازآموزي و آموزشآموزشي و پژوهشي انجام مي

- ريزي و تشكيل دورهديده كه وظايف برنامهبيني گرمعاونت آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري پيش

هاي بهداشتي بندي مشاغل رشتهبيني شده در ضوابط طبقههاي آموزش كوتاه مدت ضمن خدمت پيش
 و كمك تكنسين و درماني در مورد شاغلين مشمول قانون استخدام كشوري در سراسر كشور را از

بندي مشاغل پيراپزشكي را براساس طرح طبقههاي هاي بازآموزي رشتههاي تكنسين و دورهجمله دوره
پرسنل به عهده داشت و توانست در زماني كه كمبود نيروي انساني در بخش بهداشت و  يو ارتقا

هاي آموزش كوتاه مدت براي جبران كمبود نيروهاي تحصيل شد با تشكيل دورهدرمان احساس مي
  .كرده نقش مهمي را ايفا نمايد

درمان  _زش پزشكي و پيراپزشكي در وزارت بهداري و تشكيل وزارت بهداشتتوجه به ادغام آمو با
هاي آموزشي و پژوهشي هاي علوم پزشكي و ادغام مجتمعو آموزش پزشكي و تشكيل دانشگاه

، درمان و هاي علوم پزشكي و تصويب تشكيالت جديد وزارت بهداشتوزارت بهداري در دانشگاه
هاي ضمن خدمت در تشكيالت جديد معاونت آموزشي آموزش، دفتر بازآموزي و آموزش پزشكي

دار بوده است و در اين خالل بنام دفتر كماكان وظايف قبلي را عهده 1368بيني و تا سال پيش ،وزارت
  .هاي آزاد تغيير نام يافتبازآموزي و آموزش
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 )لزوم بازآموزي و نوآموزي(سير تصويب قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي 

در مجلس شوراي اسالمي مطرح شد و كميسيون بهداري  1368بازآموزي جامعه پزشكي در سال طرح 
عهده داشت، با انعكاس ه و بهزيستي مجلس شوراي اسالمي در اين خصوص مطالعات كارشناسي را ب

، درمان و آموزش پزشكي و سپردن كار مطالعاتي اين ع به معاونت آموزشي وزارت بهداشتموضو
توجه به اين واقعيت كه طرح بازآموزي پزشكان  هاي آزاد و باتر بازآموزي و آموزشموضوع به دف

ها و نظرات كارشناسان در زمينه نيازهاي بازآموزي در بايست بر پايه شناخت علمي از ديدگاهمي
 هاي نوين آموزش مداومتوجه به پيشرفت هاي مختلف سازماندهي و با استفاده از عقايد آنان و بارشته

منظور بررسي دقيق و در نهايت دسترسي به ه لذا ب. گرديد ريزي ميپزشكي در دنياي امروز برنامه
از  ،1368هاي دي و بهمن راهبردهاي اساسي يك مطالعه مقدماتي از طريق يك نظرخواهي در طي ماه

ن و درما _علمي شاغل در وزارت بهداشت هيات يپرسشنامه براي پزشكان و اعضا 748طريق ارسال 
اين بررسي فقط يك نظرسنجي . هاي علوم پزشكي كشور انجام گرفتآموزش پزشكي و دانشگاه

تر و مطالعات عميق منظور بحث و احتماالٌه اي بشناخت پايه شد كه هدف آن صرفاًمقدماتي تلقي مي
براي بحث  اياطالعات پايه ،آينده بود و به عبارت ديگر نتايج حاصله از اين نظرسنجي تر درگسترده

 1368مشي بازآموزي پزشكان را فراهم آورد كه اين كارگاه در پايان بهمن در كارگاه علمي تعيين خط
ولين محترم وزارت بهداشت، مقام محترم وهاي عملكرد بازآموزي با حضور مسبراي دستيابي به راه

اي اسالمي و وزارت، معاونين وزارت، اعضا و رياست كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شور
نتايج حاصله از . هاي علوم پزشكي در محل دفتر بازآموزي تشكيل گرديدتعدادي از اساتيد دانشگاه

 ،اين كارگاه و مطالعات مربوطه به مجلس شوراي اسالمي نيز تقديم گرديد و بقيه كار كارشناسي طرح
و در جلساتي از معاونت  بازآموزي در كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسالمي ادامه يافت

هاي مربوطه در كميسيون بهداري و بهزيستي آموزشي وزارت متبوع و دفتر بازآموزي براي بررسي
طرح مزبور پس از طي مراحل خاص و اصالحات الزم در جلسه مورخ  عمل آمد و نهايتاًه دعوت ب

ت اجراي آزمايشي آن با پنج سال مد ،كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسالمي 22/7/69
  .االجرا درآمدبه تائيد شوراي نگهبان رسيد و بصورت قانون الزم 17/8/69موافقت شد و در تاريخ 

توجه به تصويب قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور و ابالغ آن به وزارت  با
ي وزارت متبوع دفتر بازآموزي معاونت آموزش ،درمان و آموزش پزشكي جهت اجرا _بهداشت
عهده گرفت و  هاي بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي را برريزي و اجراي برنامهبرنامه مسووليت
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ساله اول بازآموزي جامعه پزشكي كشور  پايان يافتن دوره پنج با. فصل جديدي در كار دفتر ايجاد شد
ها در نامهينيح قانون و آبازنگري و اصال ،1374ماه سال  الذكر در آبانو اتمام مدت قانون فوق

ماه سال  نويس قانون تهيه شد و باتوجه به خالء قانوني از آبانجلسات پياپي انجام گرديد و پيش
بررسي و بصورت  ،1375اليحه فوق با قيد دو فوريت در تاريخ يازدهم و دوازدهم ارديبهشت  ،1374

  .مداوم جامعه پزشكي تغيير يافتنام قانون نيز به صورت قانون آموزش . مي تصويب گرديديدا
اي و كليه شاغلين حرف علوم پزشكي شامل پزشك، دندانپزشك، دكتر داروساز، دكتراي حرفه

 …، فيزيوتراپ وتشخيص طبي و دكتراي علوم بهداشتي، پرستار، ماما ،متخصصان علوم آزمايشگاهي
 5امتياز در  125 امتياز در هر سال مجموعاً 25مشمول قانون آموزش مداوم بوده و بايد بطور متوسط 

  .سال كسب نمايند

  :باشد هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي در ايران به شرح زير ميانواع برنامه
اه مدت هاي آموزشي كوتكنفرانس، دوره ،هاي حضوري شامل سمينار، كنگره، كارگاهبرنامه) الف
   ؛هاي مدوناي، برنامه حرفه
  و هاي مجازيخودآموزي و آموزش) ب
  هاي آموزشي و پژوهشيفعاليت) ج

كه  ،برنامه آموزش مداوم در كشور برگزار گرديده است 34622 مجموعاً ،1387تا سال  1370از سال 
برنامه  323گاه كار 5796كنفرانس علمي،  6898برنامه مدون،  16988سمينار و كنگره،  3752شامل 

   .خودآموزي بوده است 858اي و  كوتاه مدت حرفه

  انون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشورق
 12/2/1375قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

  .به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 1/3/1375مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
ها، سازمان نظام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري دانشگاه :1اده م

هاي علوم پزشكي را از هاي علمي و تخصصي، همه ماهه تازهپزشكي جمهوري اسالمي ايران و انجمن
و هاي پزشكي و پيراپزشكي هاي مربوطه در اختيار شاغالن حرفهاي با دريافت هزينهطريق نشريه
  .موضوع اين ماده قرار داده و به اطالع جامعه پزشكي برساند ،حرف وابسته
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مدت شركت مشموالن موضوع اين ماده در دوره هاي نظري و عملي آموزش مداوم علوم  :1تبصره 
  .پزشكي ، جزء سوابق خدمتي آنها محسوب ميشود

هاي علمي تخصصي با انجمنها و سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران و دانشگاه :2تبصره 
هاي علوم پزشكي را از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است همه ماهه تازه

هاي پزشكي و پيراپزشكي و هاي مربوط در اختيار شاغالن حرفهاي كه با دريافت هزينهطريق نشريه
  .شور برسانندبه اطالع جامعه پزشكي ك. دهدحرف وابسته موضوع اين ماده قرار مي

هاي وابسته پزشكي كه به نحوي داراي موسسه يا دفتر كار هستند و كليه شاغالن حرفه :3تبصره 
- ساخت اندام مصنوعي و ساخت عينك طبي ارايه مي ،خدماتي مانند مامايي، توانبخشي، فيزيوتراپي

 ،خوردني و آشاميدنينمايند و كليه مشموالن قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد 
هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز يا دوره موظف به شركت در ،1334مصوب 

  .هاستپروانه كارآنها منوط به ارايه گواهي شركت در اين دوره
هاي كليه اقشار پرستاري باالتر از فوق ديپلم براي ارتقا و ارزشيابي موظف به شركت در دوره :4تبصره 

گواهي شركت در اين  ارايهخاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقا و ارزشيابي آنان، منوط به 
  .هاست دوره
ريزي و هماهنگي در امر آموزش مداوم جامعه پزشكي تحت پوشش هر به منظور برنامه :2ماده 

زي آموزش ريدانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي مستقل، شورايي به نام شوراي هماهنگي و برنامه
  .شودمداوم جامعه پزشكي تشكيل مي

ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور و نظارت به منظور ايجاد هماهنگي الزم در امر برنامه :3ماده 
هاي آن، شورايي به نامه شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي در وزارت بر حسن اجراي برنامه

  .شودبهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي
  :كليه افراد مشمول اين قانون موظفند :4ماده 
هاي گروه پزشكي و حرف وابسته مانند پروانه در زمان صدور يا تمديد اجازه فعاليت در رشته .1

كلينيك، بيمارستان، آزمايشگاه، راديولوژي و داروخانه و دفتر كار، ارزشيابي تاسيس مطب، پلي
هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي مربوط را اقشار پرستاري، گواهي شركت در دوره يو ارتقا

  .شود، ارايه نمايندكه تا آن زمان شامل فرد مي
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هاي گروه پزشكي و شـاغالن  بيني شده براي رشتهدر زمان استفاده از خدمات و تسهيالت پيش .2
يالت و امتيازات مربوط ين تسهمصاديق ا. آنها گواهي شركت در دوره هاي فوق را ارايه نمايند

  .ي اين قانون خواهد بودينامه اجراينيبر اساس آ
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است هر پنج سال يك بار نسبت به تمديد  :1تبصره 

اين ماده اقدام نمايد و از تمديد پروانه فعاليت آن عده از ) 1(پروانه اجازه فعاليت موضوع بند 
اند، خود داري ها شركت ننمودهمشموالن موضوع اين قانون كه بدون عذر موجه در اين گونه فعاليت

  .ندك
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در مورد تسهيالت و امتيازات مندرج  :2تبصره 
هاي مربوط اين ماده براي آن عده از مشموالن موضوع اين قانون كه با عذر موجه در دوره) 2(در بند 

  .بيني نمايدنامه اجرايي پيشينياند، مقرراتي را در آشركت ننموده
. جه بودن عذر عدم شركت هر فرد، با نظر مراجع تشخيص و تطبيق عذر موجه استمو :3تبصره 

  .شودبيني مياجرايي پيش نامهآيينمصاديق عذر موجه در 
اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين قانون هر سال توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه  :5ماده 

. گرددداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد ميپزشكي برآورد و در اليحه بودجه ساالنه وزارت به
  :منابع تامين اين اعتبارات به شرح زير است

  .كشور) توليدي و توزيعي( داروييهاي فروش شركت%) 1(يك درصد  )الف
نام شركت كنندگان در فعاليتهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كه جزو درآمدهاي حق ثبت )ب

از واريز به خزانه حداكثر ظرف يك ماه در اختيار دانشگاه يا اختصاصي دانشگاه مي باشد ، پس 
  .دانشكده ذيربط قرار مي گيرد

  هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و فروش كتب و نشريات ادواريساير منابع مانند كمك )ج
نام در هر سال توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي ميزان حداكثر حق ثبت :1تبصره 

شود و هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي با در نظر گرفتن جميع جهات تعيين ميليتبراي كليه فعا
  .االجرا استبراي كليه مراكز الزم

) الف(سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل درآمدي كه از منابع مقرر در بند  :2تبصره 
اليحه بودجه سال مربوط اي در آيد، به صورت كمك، تحت رديف جداگانهاين ماده به دست مي

  .بيني و منظور نمايدجهت اجراي برنامه، پيش



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

208 
 

وزارت ياد شده . ول اجراي اين قانون استووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مس :6ماده 
ي اين قانون را با همكاري سازمان نظام پزشكي تهيه ياجرا نامهآيينموظف است حداكثر ظرف دو ماه، 

  .ات وزيران پيشنهاد كندو براي تصويب به هي
  .گرددميكليه قوانين مغاير با اين قانون لغو  :7ماده 

 اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور نامهآيين

وزارت  2/7/1375مورخ  6565بنا به پيشنهاد شماره  10/2/1376هيات وزيران در جلسه مورخ 
 ،قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور )6(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 

  :اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود نامهآيين ،1375مصوب 
كه در اين  ،1375مصوب  ،اهداف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور :1ماده 
) 1(غلي موضوع ماده هاي ششود، ارتقاي سطح دانش و مهارتنامه به اختصار قانون ناميده مي آيين

درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب  _سازي خدمات بهداشتيقانون، بهينه
  :هاي ياد شده زير استمنطبق با نيازهاي جامعـه به روش ،هاي وابستـهخدمـات پزشكي و حرفه

  ،الن قانوناي مشموهاي حرفههاي علمي، دانش فني و مهارتافزايش سطح آگاهي )الف
هاي علمي و عملي حرفه به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه )ب

  ،مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه
درماني كشور و  _هاي بهداشتيگيريها و اولويتها، جهتجامعه پزشكي با سياست آشنا كردن )ج

  ،جلب مشاركت آنها
  و تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي )د
  .هاي وابستهو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه آشنايي جامعه پزشكي با استانداردهاي كارآمد )ه

 ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور :2ماده 
  .كندميبيني تشكيالت الزم براي تحقق اهداف قانون را پيش

به ) 4آن و ماده  4و  3و تبصره  1موضوع ماده (چگونگي كنترل و شركت افراد مشمول قانون  :3ماده 
  :شودشرح زير تعيين مي

اي علوم ، دكتراي حرفه، متخصصان علوم آزمايشگاهيپزشكان، دندانپزشكان، دكترهاي داروساز .1
م يا اياشتغال اعم از پروانه مطب دآزمايشگاهي و دكتراي علوم بهداشتي در زمان صدور پروانه 

گواهي  ارايهالتحصيلي موظف به  ول فني موسسه از زمان فارغوموقت، يا پروانه تاسيس و مس
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سال يك بار  5هاي آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن نيز بايد هر شركت در برنامه
م كنند، در غير اين صورت براي تمديد آن، پس از كسب امتيازهاي الزم آموزش مداوم اقدا
هاي آموزشي مطابق ضوابط، پروانه اشتغال اشخاص ياد شده تا تمديد مجدد و شركت در دوره

  .اعتبار ندارد
شاغالن حرف وابسته پزشكي نظير مامايي، فيزيوتراپي، ساخت اندام مصنوعي، ساخت عينك  .2

مشموالن قانون مربوط به  هاي داروسازي، توانبخشي، دندانسازان تجربي و كليهطبي، ليسانس
اصالحات بعدي  و 1334مصوب  ،مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني

هاي آموزش مداوم هستند و پس از آن نيز بايد آن نيز موظف به ارايه گواهي شركت در برنامه
، در دام كنندوزش مداوم اقسال يك بار براي تمديد آن، پس از كسب امتيازهاي الزم آم 5هر 

  .شودغير اين صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط مي
كليه اقشار پرستاري شاغل ليسانس و باالتر كه مشمول قانون هستند، براي ارتقاي گروه و  .3

  .هاي آموزش مداوم مربوط هستندگواهي شركت در دوره ارايهارزشيابي موظف به 
، مركز جراحي ، درمانگاهبيمارستان(موسسات پزشكي  ول فنيوصاحبان پروانه تاسيس و مس .4

كه ) اي، داروخانه، آزمايشگاه و نظاير آنمحدود و معين، راديولوژي، فيزيوتراپي، طب هسته
داراي يكي از مدارك دكتراي پزشكي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي، داروسازي و دكتراي 

سال يكبار  5هر  ،روانه يا تمديد پروانه خوددر هنگام اخذ پ ،اي علوم آزمايشگاهي باشندحرفه
موظف به ارايه گواهي آموزش مداوم هستند و تمديد پروانه، منوط به ارايه گواهي آموزش 

  .باشدمداوم مي

 ،كليه شاغالن حرف وابسته پزشكي در بخش خصوصي كه نياز به مجوز يا پروانه كار ندارند :1تبصره 
هاي آموزش مداوم بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش طبق قانون موظف به شركت در دوره

كارت اشتغال توسط دانشگاه علوم  ،براي اين گروه. كندپزشكي دستورالعمل مربوط را تنظيم و اجرا مي
  .شودپزشكي و خدمات بهداشتي، درماني صادر مي

رت بهداشت، چگونگي شركت و كنترل اقشار پرستاري شاغل در بخش خصوصي توسط وزا :2تبصره 
  .شوددرمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران تنظيم مي

 _هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه :4ماده 
را در هنگام صدور يا تمديد پروانه اشتغال مجوز دفتر  نامه آييناين ) 3(اجراي ماده  مسووليتدرماني 

  .ول فني بر عهده دارندؤهاي تاسيس و مس كار و پروانه
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كه افـراد مشـمول در زمـان     _قانون) 4(ماده ) 2(مصاديق تسهيالت و امتيازهاي مندرج در بند  :5ماده 
: عبارتنـد از  _اوم هسـتند گواهي شركت كامل در دوره هاي آموزش مـد  ارايهاستفاده از آن موظف به 

ماموريت در داخل و خارج كشور، استفاده از سهميه دارو، لوازم طبي و آزمايشگاهي، امتيازهاي نوبت 
داروخانه و آزمايشگاه، استفاده از تسهيالت بانكي، شركت در امتحانات تخصصي، اسـتفاده از بـورس   

  .تحصيلي و فرصت مطالعاتي
سـال يكبـار در راسـتاي     5م جامعـه پزشـكي مجـاز اسـت هـر      شوراي عالي آموزش مـداو  :1 تبصره

، اضافه ديق تسهيالت و امتيازها را تعديلهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصا سياست
  .يا كم كند

اي فرد مشـمول   هاي آموزش مداوم، عدم فعاليت حرفه تنها مورد معذوريت از شركت در برنامه :6ماده 
معذوريت بر اساس دستورالعملي كه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   مرجع تشخيص. قانون است

  .شود كند، تعيين مي پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران تهيه مي
هاي دولتي و وابسـته بـه دولـت، هـم چنـين       ، موسسات و شركت ها ، سازمان ها كليه وزارتخانه :7ماده 

و ايجـاد امكـان شـركت     نامـه  آيينها، موظف به رعايت مفاد اين  اههاي خصوصي و ساير دستگ بخش
  .هاي آموزش مداوم هستند كاركنان مشمول قانون در دوره

تنها در زمينه اجراي آموزش مـداوم   5ماده  »ج«و » ب«، »الف «بيني شده در بندهاي  منابع پيش :8ماده 
  .شود هر دانشگاه استفاده مي

  .شود بيني مي اعتبارات ساالنه مورد نياز براي اجراي قانون در هر دانشگاه پيش :1 تبصره
، با دريافـت و بررسـي    هاي مختلف آموزشي كنندگان در برنامه نام شركت تعيين مقدار حق ثبت :9ماده 

  .شود ها توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي تعيين و ابالغ مي نظرات دانشگاه
موظفنـد معـادل يـك درصـد فـروش خـود را       ) توليدي و تـوزيعي ( هاي دارويي كليه شركت :10ماده 

به طور جداگانه در فاكتورهاي فروش درج و مبـالغ آن را در پايـان   ) قانون 5ماده  »الف«موضوع بند (
. واريـز كننـد   ،شود داري كل بدين منظور تعيين و افتتاح مي كه از سوي خزانه ،هر ماه به حساب خزانه

 ،هـاي دارويـي   هاي ياد شده موظفند هنگام تقاضاي تسهيالت ارزي، دريافت يارانـه و سـهميه   شركت
فروش خود را به معاونت درمـان و داروي وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش     % 1مدارك پرداخت 
  .پزشكي ارايه كنند
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هـاي يـاد شـده،     وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هنگام رسيدگي مالياتي شركت :1 تبصره
بر اساس نمونـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي از       ،برگ تسويه حساب يك درصد را

  . داري كل را كنترل كند هاي واريزي به حساب خزانه شركت مربوط مطالبه يا فيش

  به تفكيك نوع برنامه 1378- 1370موزش مداوم برگزار شده از سال آتعداد برنامه : 13جدول 

 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 

 221 172 172 248 210 115 99 93 47 كنگره/سمينار

 354 223 140 125 241 172 147 111 26 برنامه مدون

 298 236 192 101 96 43 34 53 14 كنفرانس علمي

 315 256 249 280 208 94 25 21 3 كارگاه

 12 10 9 13 34 23 24 20 6 اي كوتاه مدت حرفه

 17 11 6 5 2 1 1 0 0 خود آموزي

 1217 908 768 772 791 448 330 298 96 مجموع

  
  به تفكيك نوع برنامه 1378- 1379موزش مداوم برگزار شده از سال آتعداد برنامه : 14جدول 

  1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 

 331 347 243 193 224 284 249 270 234 كنگره/سمينار

 2489 2877 3513 2694 1582 469 525 608 692 برنامه مدون

 1103 1193 757 639 471 583 505 290 290 كنفرانس علمي

 877 800 572 511 271 459 299 236 320 كارگاه

 0 8 17 9 43 54 26 7 8 اي كوتاه مدت حرفه

 85 67 83 222 148 82 81 24 30 خود آموزي

 4885 5292 5191 4268 2739 1931 1685 1435 1574 مجموع
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  1387تا  1370روند برگزاري سمينار و كنگره علمي از سال : 11نمودار 

  
  1387تا  1370هاي مدون آموزش مداوم از سال  روند برگزاري برنامه: 12نمودار 
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  1387تا  1370ها از سال  هاي علمي و كارگاه وند برگزاري كنفرانسر: 13نمودار 

  1387تا  1370اي از سال  روند برگزاري خودآموزي و آموزش كوتاه مدت حرفه: 14نمودار 
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   1387 تا 1370هاي آموزش مداوم برگزار شده از سال  تعداد برنامه: 15نمودار 

  دستاوردهاي مهم آموزش مداوم
در ميان بعنوان الگو  ،از ديد سازمان بهداشت جهاني 1999آموزش مداوم جمهوري اسالمي در سال 

  :از ديگر دستاوردهاي آموزش مداوم. كشورهاي منطقه معرفي شد
  ؛استقرار قانون آموزش مداوم در كشور .1
مركز  تخصصي، _هاي علمي هاي علوم پزشكي، انجمن دانشگاه: گسترش مراكز مجري به .2

 ؛ستاد وزارت بهداشت ها، تحقيقاتي و پژوهشكده

 ، دندانپزشك، پرستار، ماما، داروسازپزشك( كليه تيم سالمتتوسعه مشمولين آموزش مداوم به  .3
 ؛...)و

 ؛آموز و مجازي هاي خود تقويت برنامه .4

 ؛هاي علوم پزشكي سازي در دانشگاه تدوين استانداردهاي آموزش مداوم و پياده .5

 ؛اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم .6

ها  ، براي ستاد و دانشگاهافزار مديريت اطالعات جامع آموزش مداوم جامعه پزشكي تهيه نرم .7
 ؛)در مرحله اجراي آزمايشي(

 ؛اي هاي كوتاه مدت حرفه اندازي دوره راه .8

 و هاي علوم پزشكي تفويض اختيار به دانشگاه .9

  رشته تخصصي 17هاي مدون در  بازنگري برنامه .10
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يكي از مهمترين دستاورهاي آموزش علوم پزشكي پس از انقالب اسالمي رسـيدن بـه   
باشد و نياز براي اعزام به خارج به شـدت   در تربيت نيروي كار آمد مي مرز خودكفائي

  .باشد جدول زير بيانگر اين موضوع مي. كاهش يافته است

  1388تا  1362دانشجويان بورسيه كشور از سال  :15جدول 

 سال        مقطع

 اي
رفه

ي ح
كترا

د

شد
 ار
سي

شنا
كار

ص
خص

ت
ص 
خص

ق ت
فو

 

ي 
كترا

د
Ph

D
 

ي 
ميل

تك
Ph

D
 

ي 
ميل

تك
ق 
فو ص

خص
ت

يپ 
وش

فل
 

1362 21 1 1 0 1 0 0 0 

1363 12 2 3 0 8 0 0 1 

1364 0 1 0 1 13 0 1 1 

1365 1 2 1 4 13 0 0 0 

1366 0 0 3 1 7 0 0 0 

1367 0 2 1 0 14 0 0 1 

1368 2 3 1 2 22 0 0 1 

1369 0 3 7 8 51 0 0 2 

1370 2 7 11 8 54 0 1 7 

1371 7 25 19 25 134 2 8 43 

1372 1 25 10 17 91 4 10 41 

1373 2 7 4 1 39 3 2 28 

1374 2 2 3 0 9 4 0 31 

1375 0 2 1 1 15 17 0 14 

1376 0 1 0 2 43 8 2 9 

1377 0 0 0 0 46 14 5 11 

1378 0 0 0 0 39 31 20 22 

1379 0 0 0 0 55 40 11 35 

1380 0 0 0 0 55 56 4 77 

1381 0 0 5 0 60 72 12 67 

1382 0 0 1 0 64 80 14 37 

  ادامه جدول در صفحه بعد
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 15ادامه جدول 

 سال        مقطع

ي 
كترا

د
رفه

ح
ي  اي 

ناس
رش
كا

شد
ار

ص 
خص

ت
ص 
خص

ق ت
فو

ي 
كترا

د
Ph

D

ي 
ميل

تك
Ph

D

وق
ي ف

ميل
تك

ص
خص

ت
يپ 

وش
فل

 
1383 0 0 3 0 46 91 12 17 

1384 0 0 0 0 51 63 15 1 

1385 0 0 0 0 47 45 8 2 

1386 0 0 0 0 14 46 15 2 

1387 0 0 0 0 3 39 8 0 

1388         5 26 1   
  

 
  1388تا  1362دانشجويان بورسيه كشور از سال : 16نمودار 
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اي و فوق  آيد در روند اعزام دانشجويان در مقاطع دكتراي حرفه همانگونه كه از نمودار فوق بر مي
بيشترين  70به بعد روند نزولي داشته است اين در حالي است كه در اوايل دهه  1362ليسانس از سال 

ميزان اعزام  70شود و در اواخر دهه  به خارج از كشور ديده مي PhDميزان اعزام دانشجويان مقطع 
روند اعزام به خارج به  80دانشجويان تحصيالت تكميلي و فلوشيپ افزايش يافته است و در دهه 

  . باشد سرعت در حال كاهش مي

  تحليل نقاط قوت و ضعف آموزش علوم پزشكي در كشور
  ها فرصت

 تحول ايجاد براي...  و مصلحت تشخيص مجمع فرهنگي، انقالب واليت،  پشتوانه وجود .1

 آن هاي زيرمجموعه و بهداشت وزارت به رهبري معظم مقام مثبت نگرش .2

 نوين هاي روش و ها فناوري بر تكيه با آموزشي خدمات  ارايه اثربخشي ـ هزينه فاكتور كاهش .3

 عميقي فرهنگي و مكتبي هاي ريشه ما،  جامعه در كه سالمت اصيل و جامع تعريف به بازگشت .4
 .دارد

 )life long learning( عمر طول در مداوم آموزش .5

 و استاندارد( مكمل طب و سنتي و جايگزين طب خصوص در آموزشي هاي رشته  توسعه .6
 )شواهد بر مبتني

 و ICTجمله از جديد، هاي فناوري بر مبتني آموزشي تر اثربخش و جديد هاي روش ي توسعه .7
 شناخت فناوري

 تاسيس و بايو، نانو، ژنتيك، مهندسي مانند جديد هاي دانش و ها فناوري انقالبي  توسعه .8
 آنها به مربوط جديد هاي رشته

 سالمت مقوله از عمومي آگاهي سطح افزايش .9

 هاي دانشگاه همكاري با...)  و MBA in Health مديريت، مانند( بخشي ميان هاي رشته توسعه .10
 خارجي و داخلي

 سالمت خدمات ارايه به ها دانشگاه گرايش .11

 توليد راستاي در پژوهشي و علمي دستاوردهاي و ها نوآوري سازي تجاري و برداري بهره .12
 ... و قدرت ثروت،
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 مانند آموزش از ثروت توليد( آن شدن رقابتي و كليدي) صنعت( فرصت يك به آموزش تبديل .13
 )آموزشي توريسم

 جهان برتر تحقيقاتي مراكز و ها دانشگاه نخبگان، با ارتباط برقراري فرصت .14

 عالي سطوح ويژه به پزشكي، علوم  حوزه به ورود براي باال گرايش .15

 ... و توسعه چهارم برنامه قانون مانند پزشكي، آموزش و سالمت با مرتبط قوانين وجود .16

 طبابت و طب به جامعه احترام .17

  دهايتهد
 سالمت مفهوم به گذاران سياست توجه كاهش .1

 Fragmentation و شدن تخصصي فوق .2

 معلم جايگاه تضعيف و استادي شان رفتن ميان از .3

 پزشكي آموزش و سالمت و بهداشت  مقوله به اقتصادي نگاه  غلبه .4

  اعتبارات و منابع محدوديت .5
 ها رسانه از استفاده سوء و طب شدن تجاري .6

 Lifestyle و ها بيماري الگوي يريتغ .7

 طب بودن professional جاي به طب به تجاري نگاه رشد به رو روند .8

 آموزش فني امور در قضايي هاي دخالت  فزاينده روند .9

 پزشكي آموزش نظام با تعامل در عمومي هاي رسانه منفي نقش .10

 )Brain Drain( مغزها فرار .11

 ياسالم شوراي مجلس در مرتبط هاي كميسيون با تعامل نوع .12

 يدرمان خود افزايش .13

 قوت نقاط

 .رود عدالت و تامين سالمت يك مبنا و ارزش به شمار مي .1

 آموزش از طريق خدمات سالمت  سالمت و زمينهآموزش و   ادغام مقوله .2

ها، پزشكان  وري باال نسبت به ساير حيطه بهره(عمر طوالني خدمت و كار در نظام سالمت  .3
 )ها بعد از بازنشستگي فعاليت كنند توانند تا سال مي
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ها، كه به  خانه ها و وزارت آموزش در همه دانشگاه  برخورداري از مراكز مطالعات و توسعه .4
 .كند يايي آموزش كمك ميپو

شوراي : گيري آموزشي با سلسله مراتب برخورداري از ساختار مسنجم سياستگذاري و تصميم .5
ريزي، شوراي  عالي اتقالب فرهنگي، شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، شوراي عالي برنامه

 هاي علمي ها و گروه ها، هيات امنا و شوراي دانشگاه گسترش دانشگاه

 ح آموزش پزشكي كشور در سطح منطقهبرتري محسوس سط .6

 هاي سالمت جامعه به عنوان كاركرد نظام آموزش پزشكي بهبود شاخص .7

 . فراگيران ما نخبگان و استعدادهاي درخشان هستند .8

 هاي فرهنگي در طب سنتي داشتن ريشه .9

 )بيماران براي ما يك نعمت هستند(وجود متريال كافي آموزشي در قالب بيماران  .10

 هاي علوم پزشكي در سراسر كشور دانشگاه تعدد و گسترش .11

 . كند نظام دانشگاهي دولتي است و از دانشجو پول دريافت نمي .12

مراتب استادي، (برخورداري از هيات علمي مجرب و با ارزش و هرم هيات علمي رو به تعالي  .13
 )دانشياري، استادياري

 ها توجه به ارزش .14

ي هم گرايش علمي دارند و هم گرايش هاي علوم پزشك هاي دانشجويي در دانشگاه جريان .15
 .ها، جريان دانشجويي رو به تعالي است دانشگاه  در مجموعه. فرهنگي

 شوند و موجب بهبود انگيزه هايي كه به عنوان رفرنس و مرجع اجتماعي قلمداد مي وجود چهره .16
 .گردند مي

 هاي آموزشي و درماني جديد دسترسي به منابع و فناوري .17

 وزش پزشكيرشد كمي و كيفي آم .18

 با غرب  توقعي دانشجويان در مقايسه كم .19

 آميز ميان استاد و دانشجو احترام  وجود رابطه .20

 ها با نيازهاي آموزشي اي مراكز تحقيقاتي مصوب و ارتباط آن بهبود توسعه .21

 )نيروها گرايش به ارتقاي تخصص خود دارند(گرايش به تعميق دانش و تخصص  .22

آمادگي دارد كه به آموزش به ) ش دهنده و چه در فراگيرانچه در آموز(نيروي انساني موجود  .23
 .خوبي بپردازد
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 )High-Technology(نبودن بخش غالب آموزش پزشكي عمومي به فناوري برتر   وابسته .24

 دسترسي به منابع الكترونيكي و روزآمد .25

 بهبود فرايندهاي آموزشي در حال اجرا .26

  ضعف نقاط
نبودن تعهد نظام آموزشي نسبت به مسووليت اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي به عنوان يك  .1

  اساسي   وظيفه
تربيت درمانگر به ( توجه به كميت به جاي كيفيت و ضعف كيفيت آموزش دانش آموختگان .2

  )جاي سالمت نگر
  ...سواد فناوري و ،ها و سوادهاي پايه و مهم مانند خالقيت عدم توجه آموزش به انتقال مهارت .3
  هاي آموزشي  نداشتن نظام تعريف شده اقتصادي در حمايت از فعاليت .4
  و عملياتي نشدن بودجه آموزش ريزي آموزش بر مبناي صفر بودجه .5
  بندي منابع  اشكال در تخصيص و توزيع منابع و ضعف در اولويت .6
  گروه و اعضاي بورد  مديران هاي علمي مانند رييس دانشگاه و نظام نامناسب انتخاب موقعيت .7
  اي  هاي آموزشي و موسسه يابي و اعتباربخشي برنامه هاي ارزش ضعف سيستم .8
  يابي مديران  فقدان سيستم ارزش .9

  نامتناسب فراگيران و اعضاي هيات علمي  هاي ناكارآمد و ارزشيابي .10
  نارسا بودن نظام پذيرش دانشجو در همه مقاطع  .11
  ضعف سيستم پاداش و تشويق  .12
   Outpatient trainingدر مقابل  Inpatient trainingه توجه خاص ب .13
  ها  آموختگان دانشگاه نداشتن ارتباط با دانش .14
  هاي آموزش باليني  بودن اعضاي هيات علمي و عدم حضور آنها در محيط  شغلي چند .15
عدم صرف وقت و ( هاي آموزشي ها در مسووليت وقت بودن آن ثباتي مديران ارشد و پاره بي .16

  )از سوي مديران توجه كافي
  نارسايي در ارتباطات درون بخشي  .17
  ها  برقرارنبودن ارتباط صحيح با ساير بخش .18
  )NGO( هاي علوم پزشكي در آموزش پزشكي ضعف نقش انجمن .19
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  ها در كوريكولوم Integrationعدم ادغام عمودي و افقي، عدم وجود  .20
  گيري و سياستگذاري ها در سطوح تصميم تداخل در مسووليت .21
  ن انگيزه در اعضاي هيات علمي و دانشجويانكم بود .22
هاي نوين آموزشي به  گيري و روش ضعف شناخت مديران ارشد از سياستگذاري و تصميم .23

  )عدم نگاه به اين رشته به عنوان يك علم(خصوص در مديريت آموزش عالي 
هاي اصلي  شود برخي رشته هاي پزشكي كه موجب مي تفاوت قابل توجه درآمدها در حرفه .24

  .انند علوم پايه و اطفال كمتر مورد توجه قرار بگيرندم
  موثر نبودن نظام آموزشي در آموزش مداوم .25
  ها شده توسط دانشگاه ارايهها و خدمات سالمت  عدم پايش فناوري .26
  ناپذيري كوريكولوم آموزشي روزآمدنبودن و انعطاف .27
  عدم تعامل نظام آموزش عالي با آموزش در مدارس .28
  سيستمضعف نظام اطالعاتي  .29
  تفاوت درآمد بين بخش دولتي و خصوصي .30
  اي عدم يكپارچگي سيستمي و وجود تفكر جزيره .31
  )ها و موسسات رشته(نامتقارن در آموزش پزشكي   توسعه .32
  نداشتن نظام جامع توسعه آكادميك .33
  آل فقدان محيط ديناميك آموزش ايده .34
  مشكالت رفاهي دانشجويان و هيات علمي .35
  نعت و عدم توجه به نيازهاي بازارها با ص عدم ارتباط دانشگاه .36
  هاي روزآمد تدريس  عدم اشراف اساتيد بر روش .37
  كنندگان خدمت  ارايه  نداشتن برنامه مناسب براي نيازسنجي در حيطه .38
 بوروكراسي دست و پاگير .39

ضعف قوانين و مقررات آموزشي و تناقض در برخي قوانين كه موجب ضعف در اجرا و عمل  .40
 .شود مي

 هاي آموزشي در تخريب سيستم) Conflict of intrest( تعارض منافع زايدتاثير رو به ت .41

 نارسا بودن نظام گزينش استاد .42

 ) از لحاظ مدرك تحصيلي(ضعف پرسنلي در كاركنان نظام آموزش  .43
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 هاي آموزشي به تبعيت از غرب انتخاب اشتباه روش .44

 برداري از توانايي بخش خصوصي براي آموزش عدم بهره .45

 كشور   چهارم توسعه   هاي موجود مانند برنامه راهبردهاي برنامه كندبودن پيگيري .46

 ها شده و عدم توجه به استقالل دانشگاه   تمركزگرايي نهادينه .47

نقاط ضعف فرهنگي شامل مرعوب تبليغات بودن؛ وابسته به آموزش و تكنولوژي وارداتي  .48
 گرايي به جاي كسب علم بودن و مدرك

 هاي آموزشي دانشگاهي  درتوسعه برنامههاي ملي  عدم توجه به اولويت .49

  هاي علمي و درماني  در حاشيه رفتن آموزش در برابر ساير فعاليت .50
 بخشي هاي ميان رشد ناكافي رشته .51

 از آموزش پزشكي Humanistic Aspectحذف  .52

 الزم به اساتيد اختيار عمل و) تيژسپر(ندادن شخصيت  .53
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   علوم پزشكي در ايران روندهاي جهاني تاثير گذار بر آموزش: 16جدول 

 روندها نيا راتيتاث آموزش بر اثرگذاري جهاني روندها

 مرتبط هاي رشته و هاكوريكولومتدوينبهنياز )هابيماريويگالتغيير(شودميبيشتر مزمن هايبيماري

انتظاروخدماتكيفيت(سالمتنظاماز جمعيت انتظارات
 .شود مي بيشتر) بيشتر شفافيت براي

 اكادميك توسعه قالب در نيازها به پاسخگويي لزوم

 اكادميك توسعه قالب در نيازها به پاسخگوييلزوم .شودميبيشترخدماتارايه از مردم شكايات

مشاركتبيشتراهميت(انسانيحقوق به بيشتر توجه
 )اخالق به بيشتر توجه و بيماران

 گريايحرفه به توجه

 مردم رفاه به توجه
 با شايع يا و نوپديدهايبيماري سمت به آموزشييامحتو

 شوند جديد شرايط

موادمصرفسطحكندميتغييرجامعه در مصرف الگوي
 .كند مي پيدا افزايش بهداشتي و دارويي غذايي،

 و درسي كوريكولوم در اوليه پيشگيريمبانيبهتوجه
 سالمتي هاي فعاليت

 شودبيشتر سالمندان طب بهتوجهبهنياز سالمندي و سن افزايش

 ارزشي مهارت و پزشكي اخالق بهتوجهبهنياز شودميترسطحي اخالق به توجه

 مرتبط هاي رشته و ها كوريكولومتدوينبهنياز تغذيهوفراغتاوقاتورزشزندگي هاي شيوه در تغيير

 درسي كوريكولوم در اوليه پيشگيريمبانيبهتوجه پرخطر رفتارهاي افزايش

 ها برنامهاشتراكامكان جهانيدهكده آمدن بوجود

 سالمت تعريف در تغيير
 جهان ديگر سوياز و معنوي سالمت آموزشبهتوجه
 سالمت به مربوط مسئله عنوان به سرخوشي به نگري

 هوش ميزان رفتن باال و بلوغ نردبان رفتن باال

 افزايش دانشجويان، و علمي هيات اعضاي هايمهارتبهبود
 اساس بر آموزشي محتوي تغيير و دانشجويان تحليل قدرت

 تحليل اين

كنندگانشركتوافزايشجامعهدرآموزش به دادن اولويت
 عالي آموزش هاي دوره در

 سازي بستر نياز، مورد مقاطع و رشته هدايت و طراحي

باهاآموزشبيشترانطباقوآموزش شدن كاربردي
 ها ماموريت

 ارايه و توليد مركز با ها دانشگاه ارتباط تقويتوايجاد
 ،خدمت

 شغلي الگويدرتغيير بيكاري نرخ افزايش

 اخالق برتاكيد ،اساتيد تكريم ،فرهنگياقدامات رودميبين از استادي حرمت

 پزشكي و عالي آموزش در جنسيتي الگوي تغيير
 و فضاها تامين ،نياز اساس بر انساني نيرويريزيبرنامه

 نياز مورد امكانات

  ادامه جدول در صفحه بعد
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  روي نظام آموزشي و پيشنهادات اصالحي هاي پيش  چالش
خدمات  ارايهنظام مشكل اصلي نظام آموزش علوم پزشكي در جمهوري اسالمي ايران و مهمترين آن 

خدمات بهداشتي درماني و ارتقاي جايگاه  ارايهو بدون تغيير در نظام  باشد بهداشتي درماني كشور مي
سازي  پزشكان و نيروهاي آموزش ديده در گروه علوم پزشكي، اجراي طرح پزشك خانواده و پياده

  . توان شاهد تحول اساسي در آموزش علوم پزشكي كشور بود نظام ارجاع نمي

 انداز ادامه وضعيت كنوني چشم

توجهي نظام دانشگاهي به كيفيت  ادامه روند فعلي، به سبب اشباع بازار كار و ابهام در آينده شغلي و بي
آموزش، موجب كاهش انگيزه اساتيد براي ارايه آموزش كيفي و كاهش انگيزه دانشجويان براي تالش 

كماكان به تربيت  هاي متعدد، تحت فشار سياسي موجود، ها و دانشكده و يادگيري خواهد شد؛ دانشگاه
دانشجويان اگرچه به تعداد كمتر ادامه خواهند داد و لذا از اين سو، بر اضافه بار نيروي كار افزوده 
خواهد شد و از سوي ديگر، با آموزش تعداد كمتري از دانشجويان در مراكز متعدد، از كارآيي نظام 

ت درآمد ميان بخش دولتي و بخش ؛ با افزايش تفاو (Economy of scale)آموزش كاسته خواهد شد 

 16ادامه جدول

ضرورت جذب نخبگان خارجي و نگهداشت نخبگان داخلي  ها و فرار مغزها تسهيل مهاجرت
 بيشتر شدن نيازهاي آموزشي به مسايل اجتماعي تغيير در سرمايه اجتماعي

 مورد و عوارض آنلزوم آموزش همگاني در اين  شودخود درماني بيشتر مي

 تر خواهيم داشت قوي  Accreditationنظام به شودعدم تمركز بيشتر مي

پايش  ،تامين سازوكار مناسب براي آموزش در تمام عمر هاهاي طول عمر و تغيير مهارتاهميت يافتن آموزش
 نيازها

 خدمت ارايهها با مركز  تحكيم ارتباط دانشگاه دانشگاه ها به سمت ارايه خدمات مي روند

 ها ها و تركيب بيماري سرعت انتشار بيماري از بين رفتن مرزها

 رقابتي شدن تبديل آموزش به يك صنعت كليدي

آموزش براي نظام مديريت حوادث غير مترقبه بايد ارتقا يابد  يابندساز افزايش ميحوادث غير مترقبه بخصوص انسان
 هاي آموزشي محيطو رعايت مسايل حفاظتي در 

 Post graduateتحول در نظام پذيرش دانشجو در مقاطع   Post graduateهاافزايش تقاضا براي آموزش

 براي آموزش  )بيمار(كمبود مواد آموزشي  افزايش حضور نظام قضايي در خدمات پزشكي

 تالش در جهت ارايه ديد چند مهارتي  Fragmentationافزايش 
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خصوصي، اساتيد دانشگاه انگيزه كمتري براي فعاليت آكادميك خواهند داشت و اشباع بيش از پيش 
  .بازار كار و درآمدهاي غيرواقعي پزشكان، روند مهاجرت پزشكان را از كشور را تسريع خواهد كرد

  : ساير مشكالت در آموزش پزشكي كشور به شرح زير است

  و آموزش پزشكيملي براي نظام سالمت مبتني بر شواهد علمي در سطح در سياستگذاري ضعف  .1
كنندگان مالي سالمت موجب گرديده است  گيرندگان و تامين در شرايط حاضر چندگانگي تصميم

تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جايگاه و اراده سياسي الزم براي اعمال اصالحات 
اين . بهتر خدمات آموزشي و سالمت جامعه برخوردار نباشد ارايهمديريت و  رو تغييرات جدي د

  :نقيصه در كشور مشكالت زير را سبب گشته است
 بر هم خوردن نسبت نيروهاي متخصص در مقابل نيروي عمومي 

هاي  يكي از انتقادات جدي بر آموزش پزشكي، تربيت بيش از اندازه نيروهاي با تخصص
ميزان تربيت نيروهاي با نگرش عمومي و كالن، به خصوص پزشكان  بسيار باال و كاهش

هر چند طرح اين انتقاد مخالفت با ارزش و جايگاه تخصص در علوم پزشكي . خانواده است
جانبه و  نسبت نيروها به مرور زمان منجر به كاهش نگرش همه نيست، ولي بهم خوردن
  .جامع به بيمار خواهد شد

  ها حتواي آموزشي بر درمان بيماريتمركز بيش از اندازه م 
ها متمركز  هاي آموزش پزشكي عمدتاً بر درمان بيماري بسياري معتقدند كه محتواي برنامه

مورد توجه  »نگري سالمت«را بجاي  »نگري بيماري«التحصيالن اغلب  بوده و بنابراين، فارغ
در حالي كه سازمان جهاني بهداشت، مسؤوليت نظام سالمت را در سطوح  .اند قرار داده

و پيشگيري ) درمان(، پيشگيري ثانويه )بهداشت(گانه پيشگيري، اعم از پيشگيري اوليه  سه
به عالوه، بسياري معتقدند كه رسالت اساسي پزشك، ايفاي نقش . داند مي) توانبخشي(ثالثيه 

  .ا و حتي تالش براي گسترش سبك زندگي سالم استه جدي در ارتقاي سالمت انسان
  هاي آموزشي فقدان جايگاه جدي آموزش اخالق پزشكي در برنامه 

در  اندركاران آموزش پزشكي در دنيا معتقدند كه آموزش پزشكي، به ويژه بسياري از دست
اي و  فهپيدا كرده و اصول پايه در اخالق حر جنبه تجارتي هاي پاياني قرن بيستم، بيشتر دهه

اين موضوع، به خصوص با . است پزشكي افت كرده و جاي خود را به مقاصد اقتصادي داده
آفرين باشد و لذا  توجه به گسترش فناوري علم ژنتيك در قرن آينده، ممكن است فاجعه

  .كند تري را طلب مي توجه جدي
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  فقدان موضوع طب جايگزين در آموزش پزشكي 
گونه اطالعاتي از طب جايگزين، طب  التحصيل امروزي، هيچ بعضي معتقدند كه پزشكان فارغ

ها نفر، حتي در  در حالي كه ميليون .سنتي، گياهان دارويي و اين گونه مباحث ندارند
به عالوه، در برخي موارد نيز . كنندگان طب جايگزين هستند  كشورهاي غربي، از استفاده

ن، بايد جايگاه طب جايگزين در آموزش است و بنابراي اثرات مثبت اين طب به اثبات رسيده
  .پزشكي تعيين شود

  هاي علوم اجتماعي و انساني فقدان آموزش در زمينه 
هاي  هاي آموزشي عمدتاً در زمينه انتقاد ديگر بر آموزش پزشكي آن است كه برنامه
 هاي علوم اجتماعي و انساني دچار فقر بيولوژيك، كلينيك و علوم طبيعي متمركز و در زمينه

هاي آموزش پزشكي بايد ابعاد اجتماعي و رفتاري سالمت و بيماري را  بنابراين، برنامه. است
هاي ارتباطي  اخالق، مهارت در برگيرد و نيز بخشي از آموزش پزشكي بايد بر روابط انساني،

  .و مديريت بهداشت و درمان متمركز شود
  تمركز بر آموزش بيمارستاني 

كي اين است كه بخش عمده آموزش، محدود به آموزش نقطه ضعف ديگر در آموزش پزش
ها، به خصوص  در حالي كه بيماران اعزامي به بيمارستان .باشد ها مي در محيط بيمارستان

هاي دانشگاهي، نمونه آماري مناسبي از بيماران موجود در جامعه نيستند و محيط  بيمارستان
  .هاي دانشگاهي شود به بيمارستان نبايد محدود آموزشي و كالس درس دانشجو

  فقدان آموزش بر روي بيماران مرحله آخر حيات 
، )بيماران مبتال به كانسر مثل(در حال حاضر، نحوه برخورد با بيماران در مرحله آخر حيات 

اين موضوع، به خصوص از اين بعد مورد توجه است . در آموزش پزشكي جايگاهي ندارد
هاي انساني نيز  هاي پزشكي و درماني، به جنبه عالوه بر جنبهكه بايد در آموزش پزشكي 

بايد توجه كرد كه پزشكي فقط يك علم بيولوژيك نيست، بلكه هنر . اهميت داده شود
  .شود برخورد با ابعاد انساني و معنوي را نيز شامل مي

موزش و نامتناسب بودن جايگاه اجتماعي و اشتغال دانش آموختگان و در نتيجه افت كيفيت آ 
   فرار مغزها

در كشور به عللي همچون پذيرش بيش از تعداد  70رشد فزاينده تعداد پزشكان در دهه 
، بازگشت 60ريزي شده، تب تاسيس دانشكده پزشكي در كشور در دهه  برنامه
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التحصيالن جوان  التحصيالن ايراني خارج از كشور و كمبود ظرفيت به كارگيري فارغ فارغ
مناسب پزشكان در كشور سبب گشت تا تعداد زيادي از پزشكان جايگاه همچنين توزيع نا

مناسب را پيدا نكرده و در نتيجه تاثير منفي در دانشجويان جديدالورود و افت انگيزه آنها 
و  گرايي تخصصبين  همچنين فقدان تناسب. شده و در نتيجه از كيفيت آموزش كاسته شود

مفاهيم جامع در سالمت و آموزش  قطعه شدن قطعهدر آموزش پزشكي موجب  نگري كالن
جامع، كالن  فقدان بينشاندركاران آموزشي را دچار  پزشكي شده به نحوي كه برخي از دست

  .نموده است و كلي از سالمت
  )فضاي فيزيكي، اعضاي هيات علمي، مالي(سرانه ناكافي آموزشي  

مـوزش پزشـكي و تمركـز    تفويض اختيارات كامل بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آ   : راهكار
سازي وزارت بـه   خدمات سالمت و مالي همچنين كوچك ارايهاري كالن آموزشي، ذسياستگ

 اپيدميولوژي، ،هاي پزشكي اجتماعي ساختاري متشكل از خبرگان اعم از افراد متبحر در زمينه
مـديريت   ارزيـابي و  ،و مـديريت مـالي   درماني، اقتصاد سالمت _مديريت خدمات بهداشتي

، آمــوزش پزشــكي، آمــوزش بهداشــت و متخصصــين بــاليني، و در نظــر گــرفتن تكنولــوژي
ر اجرايـي بـه   هاي الزم براي خبرگـان در سـطح ملـي همچنـين واگـذاري كليـه امـو        مشوق
  .ها و سياستگذاري كالن و متمركز دانشگاه

  نارسايي ساختار سازماني بخش سالمت و آموزش پزشكي در كشور  .2
در ابعاد ساختاري  .نظام سالمت اعم از ساختاري و محتوايي قابل نقد است ابعاد ساختار سازماني

هاي  عليرغم تالش .گرايي زياد و در نتيجه افت نوآوري و خالقيت گرديده است دچار رسميت
   .فراوان براي تمركز زدايي هنوز رويكرد متمركز بر ساختار سالمت حاكم است

ختار سالمت و آموزش پزشكي كشور با حضور جمعي بازنگري و تدوين سا هياتتشكيل : راهكار
حضور خبرگان  _وزارتي و نمايندگان مردم و بخش خصوصي اجرايي، از خبرگان دانشگاهي و

براي شناخت استراتژيك از  _دانشگاهي و نمايندگان بخش خصوصي قويا توصيه مي شود
ار با رويكرد ماتريسي و سازي و طراحي ساخت سازي، ساده كوچك هاي موجود، ها و چالش اولويت

تدوين برنامه . ريزي و مديريت ملي هاي مورد نياز برنامه نيروي انساني مورد نياز با دانش و مهارت
نويسي  اگرچه برنامه .استراتژيك وزارت با ديد بلندمدت اولين اقدام جامع در اين راه خواهد بود

ها  ولي تحقق اهداف اين برنامه ،هاي سالمتي تجربه شده استراتژيك چند سالي است در سيستم
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ها و  بيني استراتژي و دقيق از وضع موجود و پيش نگر منوط به كفايت علمي، ديد تحليلي جامع
  .باشد ابزارهاي مديريتي صحيح مي

  ) اعضاي هيات علمي(چالش مديريت منابع انساني  .3
دانش و مهارت قرار ها در سطح بااليي از  خوشبختانه بخش اعظم اعضاي هيات علمي دانشگاه

احساس تفاوت غير عادالنه با گروه . طلبد تري را مي مديريت معقول ،نوبه خوده كه اين ب ؛دارند
هاي  هاي غير مالي نظير عوامل شغلي و محيط كار و مكانيزم ضعف انگيزش كثيري از مشاغل،
رچه ايمان و اگ. اعضاي هيات علمي را با چالش انگيزشي مواجه ساخته است ،تشويق و ترغيب

توجه و همچنين متاسفانه  .رساني در اين بخش بوده است دوستي همواره پشتوانه خدمت انسان
هاي پژوهشي و  در مقابل فعاليت(هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي  گذاري ناكافي بر فعاليت ارزش
  .باعث افت انگيزه اعضاي هيات علمي گرديده است )درماني
هاي علوم پزشكي از طرق مختلف،  اي هيات علمي در دانشگاهافزايش انگيزش اعض: راهكار

  .هاي آموزشي و پژوهشي براي اعضاي هيات علمي Trackها و مشخص نمودن الين

  وري بخش آموزش پزشكي اضعف مديريت فن .4
هاي اصلي آموزش علوم پزشكي در كشور  هاي آموزشي پس از نيروي انساني سرمايه وريافن

هاي نوين آموزشي در كشور توزيع مناسبي ندارند و سياست واحدي بر  وريافن. شوند محسوب مي
   .وري وجود ندارداايجاد يا ورود فن

هاي نوظهور يا در  ورياوري سالمت و بررسي همه جانبه فنابكارگيري ابزار ارزيابي فن: راهكار
ديگر پس از  از سوي .ها ورياحال استفاده براي كمينه كردن اشتباه در انتخاب و استفاده از فن

ريزي، تخصيص منابع و  وري از بعد برنامهانياز به مديريت صحيح فن ،ورياانتخاب مناسب فن
نگهداشت و آموزش نيروي كاربر داريم كه نيازمند مداخالت الزم در ابعاد مديريت تكنولوژي در 

   .باشد ها مي ها و بيمارستان دانشگاه سطح وزارت،
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  ضعف مديريت دانش و اطالعات سازماني  .5
مندي كم  بهره اي نظام سالمت ايران و آموزش پزشكي در كشور، يكي از مهمترين مشكالت ريشه

. از نظام يكپارچه اطالعات مديريت خدمات سالمت در سطوح سياستگذاري و عملياتي است
هاي عملكرد يك  حوزههاي يكپارچه اطالعات مديريت همه جزاير اطالعاتي مربوط به  سيستم

بيني آينده را براي يك  ريزي و پيش بينند و امكان برنامه سازمان را بطور منسجم و يكپارچه مي
  .سازند سازمان ميسر مي

هاو اطالعات سازماني  مديريت دانش بيش از آنكه به ساماندهي و مستندسازي داده: راهكار
عنوان گرانبهاترين ه فراد ماهر سازمان ببه مستند سازي و تقويت دانش و مهارت ا ،بيانديشد

هاي مديريتي مثبت و  ها و روش و براي اين امر به طراحي انگيزش دهد سرمايه سازمان بها مي
پردازد تا سرمايه دانش سازمان اعم از  در يك سازمان مي Knowledge Managementابزارهاي 

  .گردش درآيده ديران باطالعات سازماني و دانش افراد خبره، مابين كاركنان و م

 (Textbook)مناسب و منابع علمي ملي و براي آموزش  يفقدان محتوا .6

اگرچه طي يك دهه گذشته منابع و كتب بسيار خوبي توسط دانشمندان پزشكي ايراني توليد گشته 
 متاسفانه هنوز منابع علمي معتبر داخلي ،رغم سابقه ديرينه علم پزشكي در كشور اما علي ،است

Textbook خود ناشي از فقدان انگيزه دانشمندان ايراني، حمايت  ،اين مشكل. توليد نشده است
هاي علوم  هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه گذاري نامناسب به فعاليت ناكافي دولت و ارزش

  .باشد پزشكي مي
الزم  هاي بيني مشوق حمايت هرچه بيشتر دولت از توليدات علمي دانشمندان ايراني و پيش: راهكار

  .براي اين گروه

  انداز مطلوب چشم
 .گيـرد  در وضعيت بهينه، تفكيك وظايف صف و ستاد در نظام آموزش پزشكي به خـوبي صـورت مـي   

هاي آموزشي خـود را   درمان و آموزش پزشكي، براساس نياز نظام سالمت، سياست _وزارت بهداشت
براساس تـوان   و نمايد كنندگان مورد نياز خود را مشخص مي تعيين و تركيب، تعداد و مشخصات ارايه

با وضـع   .دهد هاي علوم پزشكي، تربيت آنان را مطابق يك الگوي كارا سفارش مي و صالحيت دانشگاه
هـاي اجرايـي از جملـه     حمايت از مؤسسات اعتباربخشي و با تكيـه بـر اهـرم    هاي تنظيمي واستاندارد
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هـاي   دانشـگاه  .كنـد  تخصيص بودجه و منابع، از كيفيت خدمات آموزشي ارايه شده اطمينان حاصل مي
هـاي   علوم پزشكي، با علم بر نيازها، شرايط، الزامات و مقتضيات نظام سالمت، از طريـق ارايـه برنامـه   

منـد، بـه تربيـت     پـذير و نظـام   نگـر، انعطـاف   يافته، جامعـه  موزشي دانشجومحور، مبتني بر مسأله ادغامآ
هـاي مـورد نيـاز، بـا      التحصيلي قادرند با كسب دانش و توانايي پردازند كه پس از فارغ دانشجوياني مي

  .شوند دار هاي تعيين شده را به خوبي عهده مسايل پيچيده نظام سالمت مواجه گشته و نقش

 1404انداز ايران  الزامات پيشنهادي آموزش پزشكي جهت تحقق چشم

  ؛درصد 7/0به ميزان  GDPافزايش سهم سرانه آموزش عالي در علوم پزشكي از  .1
 ؛سال 5ها حداكثر تا هر  ها و كوريكولوم آموزشي رشته بازبيني ظرفيت .2

تحصيالن مورد نياز مقاطع مختلف ال تعيين علمي تعداد فارغ و Workforce planning officeايجاد  .3
تخصص، متخصص، دكترا، كارشناس  ، فوقPhD ،PhD by researchهاي مختلف مانند  و در رشته

 ؛ريزي جهت تربيت آنها ارشد، كارشناس و تكنيسين و برنامه

سازي فرد براي پژوهش، نوآوري و كار در صنعت و  تغيير كاريكولوم دانشگاهي جهت آماده .4
 ؛يازهاي سالمت جامعهپاسخگويي به ن

، مديريت، ITروش پژوهش، آمار، (هاي  اضافه نمودن واحدهاي درسي به رشته 
 ...)گذاري و اقتصاد سالمت، كار گروهي، ژنتيك و فناوري زيستي و  سياست

 اي  رشته توسعه آموزش مباحث بين 

 ها بازنگري دروس منطبق با نيازها و اولويت 

 باليني و ادغام آن در برنامه آموزش پزشكيهاي  طراحي بسته آموزشي پژوهش 

مند و  هاي مطالعات مروري نظام آموزش نيروي انساني توانمند در زمينه انجام و انتشار يافته 
 فراتحليل

 هاي ترجمان دانش در پژوهشگران مهارت يارتقا 

به طب خانواده، آشنايي با عوامل خطر و ) خصوص پزشكي به(آشناسازي بيشتر دانشجويان  
ها و اصول پيشگيري و ارتقاي سالمت به طور كاربردي و عملي و لحاظ شدن  نترل آنك

 ها هايي از آموزش به صورت كارورزي در اين حوزه دوره

خصوص علوم زيستي از نظر محتوا، روش تدريس و به روز  تحول در آموزش علوم پايه به 
 .ا انجام دهدشدن اين دروس به طوري كه بتواند پشتيباني از علوم باليني ر
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نانوپزشكي، داروسازي اجتماعي، (رشته تخصصي جديد در حوزه علوم  تعريف و ايجاد .5
پزشكي، مديريت، - داروسازي باليني، داروسازي بيمارستاني، انفورماتيك زيست

گذاري علم، فناوري اقتصاد  گذاري و اقتصاد سالمت، مديريت پژوهش، سياست سياست
 ؛...)نوآوري و 

و توجه به علوم  MD-PhDهاي  علوم پايه و باليني از طريق توسعه دورهتقويت ارتباط  .6
 ؛)Translational sciences(ترجماني 

  ؛المللي در راستاي تربيت نيروي متخصص مورد نياز افزايش تعامالت بين .7
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  تاريخچه
  ادغام بهداشت و درمان با آموزش پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني هاي جامعه به تامين نيازمنديآموزش پزشكي با هدف نظام ، 1364سال  در
 ،تا قبل از آن. ادغام گرديد) وقت(در وزارت بهداري  ،كشورآموزش پزشكي  امرخودكفايي در  و

بر عهده وزارت بهداري و امر آموزش در حوزه پزشكي و علوم وابسته در  وليت بهداشت و درمانؤمس
كمبود نيروي انساني متخصص در آن ايام به دليل . وزارت فرهنگ و آموزش عالي بودحيطه وظايف 
هاي  رشتههاي مربوط به حرف پزشكي و علوم وابسته به آن از جمله  ها به ويژه تخصص در همه زمينه

متبوع و به پژوهشي در وزارت ، هاي آموزشي مجتمعاين گونه مقرر گرديد كه  ،پيراپزشكي مرتبط با
و آغاز به كار  اي بهداري استان تشكيل منطقه يها سازماندر كنار  ها و تبع آن در هر يك از استان

براي تامين نيازهاي آموزشي پرسنل شاغل و تربيت هاي آموزش كوتاه مدت  دوره برپايي. نمايد
ها  از جمله وظايف اين مجتمع حسب نياز مراكز بهداشتي، درمانيهاي مياني  نيروهاي انساني در رده

زمينه براي  عمالً ،و ادغام آنها در وزارت بهداشت علوم پزشكي يها دانشگاهگيري  بعدها با شكل. بود
گذاران در  هاي مطلوب در بين محققان، مديران اجرايي و سياست گسترش ارتباطات و ايجاد هماهنگي

گيري موثر نظام تحقيقات مرتبط با سالمت  المت افزايش يافت و بستري مناسب جهت شكلسبخش 
معاونت پژوهشي كه بعدها معاونت تحقيقات و  1365به دنبال آن در سال . در كشور فراهم شد

گيري ساختار جديد در نظام تحقيقات در  با شكل. فناوري نام گرفت از معاونت آموزشي منتزع گرديد
مت انجام گرديد كه از آن جمله حوزه پزشكي اقداماتي جهت بهبود و ارتقاي تحقيقات در حوزه سال

  : توان به موارد زير اشاره كرد مي
هاي علوم پايه  هاي آموزشي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در بسياري از رشته عه دورهتوس .1

تخصصي در رشته پزشكي كه  هاي دستياري تخصصي و فوق دوره همچنين گسترش، و پزشكي
  .منجر به تامين نيروهاي انساني كارآمدتر جهت پرداختن به امر تحقيق و پژوهش شد

پژوهشي در بين استادان و پژوهشگران و ، علمي هاي همكاريايجاد بستري مناسب جهت انجام  .2
 ؛كاربردي و راهبردي موثر هاي پژوهشهاي بهداشتي درماني و انجام  در عرصهمديران مجرب 

  ؛هاي پنج ساله يش سهم بودجه تحقيقاتي در برنامهافزا .3
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ط شوراي عالي انقالب فرهنگي با تاكيد علمي كشور توس هاي پژوهشتصويب و تشكيل شوراي  .4
نظارت و ، تهيه طرح نظام تحقيقاتي و ايجاد هماهنگي، اجرايي پژوهشي هاي سياستبر تدوين 

 .اعتالي كيفيت انجام تحقيقات در كشور

 گيري معاونت تحقيقات و فناوري شكل

پايان سال  آن زمان تا از. معاونت تحقيقات و فنĤوري از معاونت آموزشي منتزع گرديد، 1365از سال 
منشاء خدمات و ، معاون وزير در اين مقام خدمت نموده كه هر كدام در زمان تصديهفت ، 1387

  . اند تحول در نظام پژوهش و فناوري علوم پزشكي كشور بوده
وليت ؤدار اين مس عهده 1368تا نيمه سال  1365ابتدا جناب آقاي دكترحسين صادقي شجاع از سال 

ر زمان ايشان به لحاظ ساختاري و تشكيالتي اقدامات مؤثري براي تثبيت تشكيالتي و بودند كه د
روش تحقيق نيز در زمان معاونت ايشان  هاي كارگاههمچنين . اداري معاونت پژوهشي صورت پذيرفت

  . گذاري شد پايه
ودند كه در وليت بؤدار مس جناب آقاي دكتر محمدرضا زالي عهده 1372ماه  تا شهريور 1368از سال  

متعدد پژوهشي در سطح ملي از  يها طرحزمان ايشان، شوراي پژوهشي شكل گرفت و اين شورا 
. گذاري نمود را پايه) نوبت اول(طرح سالمت و بيماري ، ي روماتيسميها بيماريجمله طرح كشوري 
هيأت علمي و دانشجويان علوم  يهاي پزشكي خارجي و توزيع آن بين اعضا همچنين خريد كتاب

علوم پزشكي سراسر كشور انجام و حدود يك  يها دانشگاهپزشكي در قالب برپايي نمايشگاه در 
هاي پژوهشي تدوين  نامه چندين دستورالعمل و آيين. ميليون دالر كتب و نشريات خارجي توزيع شد

  .گرديد
وليت ؤدار اين مس محمد پژوهي عهده جناب  آقاي دكتر، 1374تا شهريور  1372از شهريور سال  

هاي تحقيقات دانشجويي، كميته تحقيقات  هاي تحقيقاتي در قالب كميته در زمان ايشان كميته .بودند
همچنين در . ي پژوهشي هر بخش تبيين شدها اولويتعلوم پايه و بهداشتي شروع بكار نمود و ، باليني
ها و مجالت  مقرر شد ژورنال، ن نشريات خارجيطي تفاهمي با كارگزاراسال تصدي ايشان،  دوطي 

هيأت علمي و دانشجويان علوم پزشكي كشور  يخارجي توسط كارگزاران مستقر در ايران بين اعضا
  . توزيع گردد
وليت معاونت ؤالسادات صانعي مس مرحومه سركار خانم دكتر اشرف 1376تا شهريور 1374از شهريور 

 گذاري سياستكه بالغ بر چهل شوراي  گذاري سياستشوراهاي  ها لسادر طي اين . دار بودند را عهده
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. علوم پزشكي تبيين شد يها دانشگاهي هر رشته علوم پزشكي با تعامل اساتيد ها اولويتتشكيل و ، بود
 Health Bioinformatic)اندازي و تحت عنوان نظام نوين  شبكه معاونت راه، در اين زمان همچنين

Information) HBI  شروع بكار نمود كه هم داراي شبكهVAN  و نيز شبكهLAN  و يك(Internet 
Service Provider) ISP هاي  بود كه سرويسMail  وHosting   داد و تعداد زيادي از اساتيد  مي ارايهرا

مديران سطوح ، مديران كل، علوم پزشكي سراسر كشور و مديران بااليي اعم از معاونين يها دانشگاه
اندازي نظام  طرح نظام نوين آماري هم راستا با راه. ها بودند و كارشناسان ارشد عضو اين شبكه مياني
  . آغاز گشت HBIنوين 

وليت بودند ؤدار اين مس جناب آقاي دكتر احمدعلي نورباال عهده 1378تا پايان مرداد  1376از شهريور 
جشنواره علوم ، ار دوم انجام شدطرح كشوري سالمت و بيماري براي ب ،كه در زمان تصدي ايشان

پزشكي رازي كه از حدود دو سال قبل از آن شروع شده بود با شكوه بيشتر و براي اولين بار در سال 
. دوره برگزار شده است با حضور مقام محترم رياست جمهوري برگزار شد كه تاكنون چهارده 1376

  . ابالغ شد ها دانشگاهنشجويي نهادينه و به هاي دا نامه همچنين در زمان ايشان تحقيقاتي شدن پايان
  مسؤوليتافضلي  به مدت هشت سال جناب آقاي دكتر حسين ملك 1386تا مرداد  1378 شهريور از

ايجاد مراكز توسعه اجتماعي و ، خدماتي نظير تأسيس يازده شبكه تحقيقاتي ،داشتند كه در زمان ايشان
ارزشيابي كمي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي از . گرفتسالمت در بيست و نه دانشگاه صورت  ارتقاي
و همچنين ارزشيابي  شد آغاز 1381سراسر كشور از سال  علوم پزشكي يها دانشگاهو كليه  1379سال 

ايجاد و توسعه  .انجام شد 83 - 85 هاي سالپژوهشي در فاصله - كمي نشريات مصوب علمي
ايجاد  ،آموزشي بيست و چهار دانشگاه علوم پزشكيي ها بيمارستانواحدهاي تحقيقات باليني در 

هاي مطالعاتي داخل كشور، ايجاد و توسعه  ايجاد فرصت، اي هاي اخالق كشوري و منطقه كميته
ايجاد و توسعه شبكه ، ايجاد و توسعه كتابخانه الكترونيك سالمت هاي عرضه اطالعات،  پايگاه
  . اشدب رساني جوان از خدمات ارزنده ايشان مي اطالع

واسعي  كه جناب آقاي دكترمحمد، 1388تا اواسط 1386 سالاز جمله اقدامات صورت گرفته  از
ايجاد مركز ، تشكيل دفتر فناوري، سنجي توان به ايجاد واحد علم مي ،اند بوده  مسؤوليتدار اين  عهده

فنĤوري، ايجاد ايجاد سامانه ملي مديريت اطالعات علم و ، )IRCT(ثبت تحقيقات كارآزمايي باليني 
هدايت و پشتيباني ، رساني پزشكي، سيستم مديريت محتواي سازماني داخل معاونت شبكه اطالع

و ايجاد و توسعه بستر الكترونيكي نشريات ادواري جوامع علوم پزشكي كشور  (IT)اطالعات  فناوري
اندازي نُه  راه، ارزشيابي كيفي مراكز تحقيقاتي، و ايجاد فرصت انتقال تكنيك از خارج به داخل
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تهيه مجله الكترونيك ثانويه از ، ارزيابي كيفي نشريات، بزرگ يها دانشگاهآزمايشگاه مركزي در 
 (Ph.D by Research)اندازي دوره دكتراي تخصصي پژوهشي  و راهمحتواي مقاالت مجالت داخلي 

  .اشاره نمود

  نظام تحقيقات سالمت
، مردم و ها سازمانشامل ، م تحقيقات مرتبط با سالمتنظا، بنا به تعريف سازمان جهاني بهداشت

و نگهداري سطح  ارتقاي است كه اهداف اوليه آن توليد دانش با كيفيت باال جهت يها فعاليتمجموعه 
ت منابع يريش و مديپاي، هماهنگي، زير برنامه يبرا يستميس، ن نظاميا. باشد سالمت جامعه مي

شود كه در نهايت منجر به توسعه موثر و  يرا شامل م ييها اليتفعقات مرتبط با سالمت بوده و يتحق
  . گردد برابر سالمت در جامعه مي

  اهداف
موثر  يها حل افتن راهيستم سالمت و يد دانش و اطالعات به منظور شناخت مشكالت سيتول .1

  رفع آنها  يبرا
  ستم سالمت يعملكرد س يابيش و ارزشيت از پايحما .2
  قات مرتبط با سالمت يتحق يامدهايپ يابيارز .3

  هاي عملكردي نظام تحقيقات سالمت حيطه

  عملكرد حاكميت و رهبري  )الف
  انداز، ماموريت و اهداف تحقيقات ملي مرتبط با سالمت تبيين چشم 
   يپژوهش يها اولويتو تخصيص منابع در راستاي  ها اولويتتبيين  
  طراحي و پايش كدهاي اخالقي پژوهش 
 تحقيقات مرتبط با سالمتپايش و ارزشيابي نظام  

 ارزشيابي كمي و كيفي مجالت علمي پژوهشي مصوب كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور 

 ساماندهي مديريت اطالعات علم و فنĤوري 

   



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

240 
 

  تامين منابع مالي  )ب
 تامين و تخصيص منابع مالي جهت تحقيقات سالمت 

  ق يتحق يبستر سازي مناسب برا )پ
ساختار پژوهشي جهت هدايت تحقيقات مرتبط با سالمت از اهداف توسعه نيروي انساني و  

 .باشد اين بخش مي

  انتشار و استفاده از نتايج تحقيقات و فناوري ، توليد )ج
  توليد نتايج علمي معتبر 
هاي مرتبط با سالمت و  ، اجراي برنامهگذاري سياستترجمه و انتشار نتايج تحقيق جهت  

  افزايش سطح آگاهي جامعه
سازي،  تكيه در استفاده از نتايج تحقيقات به منظور رشد و گسترش صنايع دارويي، ايمن 

 تجهيزات و ديگر ابزارهاي مناسب جهت ارتقاي سالمت 

  اركان نظام تحقيقات سالمت 
  :نمايند شامل در اين مجموعه ايفاي نقش ميكه هاي حقيقي و حقوقي  شخصيت

 ،محققان 

  ،گذاران استيس 

 و قاتيج تحقيگان از نتاكنند  استفاده 

 .دنباش قات مييتحق يكنندگان منابع مال نيتام 
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  واژگانريف تع
 عبارت اين :(Knowledge Translation and Exchange)ها به ذينفعان  تبادل دانش و انتشار يافته

 براي تحقيق شواهد از و شده آگاه تحقيق از حاصل نتايج از توانند مي ذينفعان كليه كه آنست از حاكي
  .كنند استفاده سالمتي مراقبت سيستم و سالمت زمينه در گيري تصميم

باشد بدون  دانش مي يكه در جهت گسترش مرزهاگردد  مياطالق  يهاي پژوهشبه  :طرح علوم پايه
  .كاربرد آن در نظر گرفته شده باشد يخاص برا يآنكه استفاده علم

، ستم بهداشتيينه سيدر زم يا هر گونه طرح مداخلهشامل  :HSR (Health System Research) طرح
  . باشد يدرماني، اداري، مالي، آموزشي و پژوهشي در نظام سالمت م

د و يل جديد مواد و وسايدر جهت تول ،از دانش موجود يريگ است كه با بهره يپژوهش :توليدي طرح
  . باشد يد شده ميت آنچه قبال توليفيك ارتقايا ي

گروه كنترل است كه هدف  يمعموال دارا ينيك پژوهش بالي ):Clinical trial  ( باليني كارآزمايي طرح
) before–after(قبل و بعد  ينيمطالعات بال .باشد يم ينيك مداخله بالي يبخش اثر يابيآن شناخت و ارز

  .شود يف مين تعريهم شامل ا

شود كه اعضاي هر شغل در ارتباط با انجام  گفته مي يبه ضوابط يا مقررات :)Ethical code( يكد اخالق
  .آنها را رعايت نمايند بايد به لحاظ اخالقي ميوظايف خود 

  .تعداد كل مقاالت منتشر شده به تعداد كل پژوهشگر تطبيق يافته در يك سال :سرانه مقاله به پژوهشگر

ها و  ليه و تحليدر تجز يداقتصا يعملكرد هاي شاخصن يتر از مهم ):GDP( يتوليد ناخالص داخل
 ياقتصاد يها د شده توسط واحديتول ييمحصوالت نها ياليها بوده و شامل كل ارزش ر يابيارز

  .باشد ين ميمع يم كشور در دوره زمانيمستق
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H index : تعريف شاخصh يك پژوهشگر عبارت است از تعداد h از مقاالت وي كه به هر كدام  عدد
سال كار  nمقاله از كل مقاالت منتشر شده يك محقق، طي  Xاگر . بار استناد شده باشد h حداقل 

  . استX  آن محقق  برابر  h بار استناد دريافت كرده باشد، شاخص  Xكدام حداقل  علمي، هر
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  دستاوردهاي سي ساله نظام تحقيقات سالمت در جمهوري اسالمي ايران
)1387-1357(  

  مقدمه
سالي كه با شروع ، دانست 1368بايست سال  تحقيقاتي در حوزه سالمت را مي يها فعاليتسرآغاز 

توان از آن به عنوان دوراني نام برد كه  ي است كه ميهاي سالقبل از آن . برنامه اول توسعه آغاز گرديد
آن بود و از سوي ديگر تامين انواع  دهي ساماناولويت جامعه از يك سو جنگ تحميلي هشت ساله و 

ترين آن تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد و تامين انواع منابع  هاي الزم كه عمده زير ساخت
تفكر  ،همزمان با آن. بودها و مراكز تحقيقاتي كشور  دانشكده، ها دانشگاهعلمي مختلف براي كليه 

نترنت و مهمتر از آن دستيابي به انواع منابع و دسترسي آسان به اي اي رايانههاي  گسترش شبكه
  . الكترونيكي براي اصحاب قلم و پژوهشگران حوزه پزشكي فراهم گرديد

ها و  توان انجام پژوهش دهه اول به همراه ساير ملزومات ديگر را مي يها فعاليتدستاورد اين بخش از 
در مقياس وسيع در سطح امروزه  به تبع آن توليدات علمي محققان و پژوهشگران ايراني دانست كه

  .هستيمداخل و خارج از كشور شاهد آن 

  عملكرد حاكميت و رهبري  )الف
 ملي توسعه هاي برنامه منظر از كالن اهداف و ماموريت ،انداز چشم 

كه در كالن  يهاي آرمان از اهداف و است يتابع ،هاي پژوهشي در هر كشور اهداف و آرمان
ن امر با نظام يا. رديگ يگونه پژوهش صورت م كه در آن اين يا جامعه، جامعه وجود دارد

  . م دارديارزشي جامعه رابطه مستق
ران و يا ياسالم يها و اهداف جمهور آرماني، گزارش حاضر با توجه به اصول قانون اساس

  . ده استين گرديتدو ياول تا چهارم توسعه مل يها قات در برنامهيبخش تحق

  )1378 -1368 سال( توسعه دوم و اول هاي برنامه در تحقيقات نظام اهداف
  يو فرهنگ ي، فنيعلم يها نهيتتبع و ابتكار در تمام زمي، ت و اشاعه روحيه بررسيتقو .1
  يو فرهنگ ي، اجتماعيكشور به منظور توسعه اقتصاد يو فن يگسترش توان علم .2
  يوابستگو قطع  ييل به خود اتكايجهت ن يو دانش فن يرشد و توسعه معرفت علم .3
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  يمل-يا و گسترش فرهنگ اسالميكمك به حفظ، اح .4

 :توسعه دوم و اول هاي برنامه در تحقيقات نظام راهبردهاي
عمده زير در نظر گرفته  يها يمش ها و خط ش گفت، روشيپ يها دن به اهداف و آرمانيرس يبرا

  :اند شده
 يت آن از نظامياز اركان توسعه و تكامل كشور و تبع يكيقات به عنوان يشناخته شدن تحق .1

  .منسجم و مدون
 يو فرهنگ ي، اجتماعيتوسعه اقتصاد يازها و تنگناهايرفع ن يقات برايجهت دادن به تحق .2

  . كشور
  .جامعه يمعنو و يل به سعادت ماديهماهنگ كردن پژوهش با شرايط فرهنگي كشور در جهت ن .3
و تبادل  يفن و يعلم يها نهيدر زم يدستاوردها و تحوالت احتمالشتر يهر چه ب يشناخت و معرف .4

  .علوم و فنون يجهان به منظور مشاركت در توسعه مرزها ير كشورهايبا سا يقاتيو تحق يعلم

  هاي اول و دوم توسعه نظام تحقيقات در برنامه هاي سياست
  ها اولويتن ييقات و تعيت تحقيهدا .1
  قات يگسترش منابع تحق .2

  يمنابع مال 
  يد ناخالص ملياز تول يتا دستيابي به درصد مناسب يقاتيش اعتبارات تحقيافزا 
در  يگذار هيبه سرما ير دولتيو غ يع بخش دولتيها و صنا ، بانكها سازمانها،  ت ارگانيهدا 

 قاتيتحقامر 

  يموسسات پژوهش يشگاهيو آزما يزات فنين تجهيكمك به تام 
  يانسان يروين 

  تياز كل جمع يكشور تا دستيابي به درصد مناسبش شمار پژوهشگران يافزا 
 ت پژوهشگريو ترب يپژوهش يآموزش يتخصص يها ر كردن دورهيدا 

 يجذب متخصص در موسسات پژوهش 
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  پژوهشي موسسات گسترش و ايجاد .3
انتقال  سازوكارو  فناوريق و توسعه به منظور گسترش علوم و يت مراكز تحقيجاد و تقويا 

  يو خدمات يديتول يبه فضاها يو فن يعلمي دستاوردها
 يها و نهادها ا ارگانيها  ، وزارتخانهها دانشگاهوابسته به  يقاتيجاد و گسترش موسسات تحقيا 

  يدولت
  ير دولتيغ يقاتيجاد و گسترش موسسات تحقيا يزه برايفراهم كردن امكانات و انگ 

  فني و علمي خدمات موسسات تقويت و گسترش .4
ها و مراكز آمار و اطالعات  ، موزهي، مراكز اسناد علميتخصص يها ت كتابخانهيگسترش وتقو 

  ر آنيو نظا يو فن يعلم
و استفاده از ماهواره به منظور  يرسان و شبكه اطالع يفن و ياطالعات علم يها جاد بانكيا 

  يگسترش شبكه اطالعات علم
  ازيمورد ن يانسان يرويت نيو ترب ياطالعات يها بانك يبرا يافزار د و گسترش نرميتول 
  يو فن يمجالت علم ف و نشر كتب ويگسترش مراكز ترجمه و تال جاد ويا 

  پژوهشگران و پژوهش براي انگيزه ايجاد .5
، يل ارتباط جمعيق وسايپژوهشگر و اشاعه فرهنگ پژوهش از طر يشناساندن مقام معنو 

  ر آنيو نظا يو فن يعلم يها ها، موزه جشنواره
  يكادر پژوهش يط مناسب برايجاد شرايالزم و ا ين امكانات رفاهيتام 
شتر به يارات بيو اخت  مسؤوليتو پژوهشگران از جمله دادن  يرفع موانع و مشكالت پژوهش 

  يقاتينه كردن اعتبارات تحقيهز يمحققان برا

  ارزيابي و نظارت هماهنگي، .6
  كشور صنعتي و پژوهشي مراكز در موجود تحقيقاتي و علمي هاي واحد اطالعات تبادل 
 هاي برنامه و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعه هاي برنامه ميان هماهنگي و ارتباط ايجاد 

  تحقيقاتي
  پژوهشي يها فعاليت ميان هماهنگي ايجاد 
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 موسسات پژوهشگران به مربوط اداري و استخدامي هاي نامه آيين و مقررات در هماهنگي ايجاد 
  دولتي

  پژوهشي يها فعاليت ارزيابي و نظارت 

  پژوهش و آموزش ارتباط و تقويت .7
 موسسات ميان ارتباط گسترش همچنين و آموزشي و پژوهشي نظام بين ارتباط تقويت 

  عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه با پژوهشي
 عنوان به تحقيق و جستجوگري كنجكاوي، كه اي گونه به آموزش و پژوهش ساختن مرتبط 

 نظام الينفك ءجز ميان تناسب به آن ترين عالي تا سطوح ترين پايين از فراگيري و آموزش شيوه
  .گردد آموزشي

  تحقيقات نتايج كارگيري به .8
 در پژوهشگران و پژوهشي موسسات حقوق حفظ براي الزم هاي نامه آيين و قوانين تدوين 

  معنوي مالكيت ثبت و فني و علمي تحقيقات و آثار زمينه
 ارتقاي منظور به تحقيقات نتايج از استفاده به اجرايي يها دستگاه و صنايع حمايت و ترغيب 

  خدماتي و توليدي كاالهاي كيفيت
 تسهيل منظور به) صنعتي نيمه مرحله طي( تحقيقات نتايج سازي آماده به كمك و حمايت 

 به كه نوپايي توليدي واحدهاي از حمايت و توليدي واحدهاي در تحقيقات نتايج كاربرد
  .اند شده ايجاد صنعتي تحقيقات نتايج كاربرد منظور

  المللي بين هاي همكاري .9
 و علمي وردهايادست با آشنايي منظور به كشورها ساير با تحقيقاتي و علمي اطالعات تبادل 

  مشترك يها طرح اجراي در همكاري و تحقيقاتي توان ارتقاي و فني
 مجامع در پژوهشگران فعال حضور و پژوهشي موسسات عضويت براي الزم تسهيالت ايجاد 

  المللي بين علمي
  ايران در اي منطقه علمي مراكز و مجامع تاسيس در كوشش 
   فني دانش انتقال براي موثر هاي شيوه اعمال و تدوين 



پژوهش در نظام سالمت  
 

247 
 

   توسعه سوم برنامه در تحقيقات نظام راهبردهاي
 به 1379 سال در كه ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون

 فناوري و انساني منابع توسعه را آتي هاي سال در كشور اساسي هاي چالش از يكي رسيد تصويب
 و دانش از استفاده با و رهبري معظم مقام سوي از ابالغي كلي هاي سياست براساس و دانست مي

 ،تحقيقاتي و علمي مراكز صاحبنظران و اجرايي يها دستگاه والنؤمس و مديران كارشناسان، تجربه
 آن هاي سياست كه يافت اختصاص فنĤوري و علوم توسعه به مذكور برنامه يازدهم فصل. گرديد تنظيم
  :از بودند عبارت فناوري و تحقيقات عرصه در ساله پنج دوره طي

  نظام علمي كشور گذاري سياستي و يامور اجرا درانسجام  
 يها فعاليتگذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از  هاي مشاركت و سرمايه ايجاد زمينه 

  اي كاربردي توسعه هاي فناوريها و  پژوهشي و فنĤوري، باالخص پژوهش
مراكز پژوهشي بخش غيردولتي طي  يها فعاليتكمك و حمايت از گسترش كمي و كيفي  

  اجراي برنامه هاي سال
  تقاضا محور  هاي پژوهشحمايت از  
هاي جهاني،  ي براي اتصال كشور به شبكهساز طالعات داخلي و خارجي، زمينهدستيابي آسان به ا 

   جديد هاي فناوريبهبود خدمات و ترويج استفاده از 

   توسعه چهارم برنامه در تحقيقات نظام راهبردهاي
 كلي، هاي سياست سازي هتج مه ه منظورب ،نظام مصلحت تشخيص مجمع دبيرخانه در 1378 سال از

 مباحث و مطالعات ها مدت تا لذا و شد مشخص ايران آينده در روشن افق تبيين و ترسيم ضرورت
 آينده افق جاي هب انداز چشم مفهوم 1380 سال در. يافت ادامه »اسالمي ايران آينده افق« عنوان تحت
 ضرورت ايشان و مطرح رهبري معظم مقام با مطالعات نتايج سال، همين در. گرفت قرار تاكيد مورد
 ملي سند كه شد ابالغ نظام مصلحت تشخيص مجمع به و دادند تشخيص مهم بسيار را مساله اين

 عنوان همين تحت را خاصي كميسيون نظام، مصلحت تشخيص مجمع. نمايند تهيه را ايران انداز چشم
 و مطالعات از انداز چشم سند تدوين و تهيه در .كرد اي دبيرخانه تحقيقات و مطالعات انجام مامور

 راهبردي مطالعات گروه و ريزي برنامه و مديريت سازمان جمله از تحقيقاتي هاي گروه هايپيشنهاد
 فناوري و علم توسعه موضوع ايران ساله بيست انداز چشم سند در. گرديد استفاده كشور صنعتي توسعه

  : از عبارتند آن مصاديق و گرفت قرار كشور مقامات ترين عالي خاص عنايت مورد كشور در
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 بر متكي فناوري، و علم توليد در توانا پيشرفته، دانش از برخوردار انداز چشم اين افق در ايراني جامعه«
 و علمي اقتصادي، اول جايگاه به يافته دست ملي، توليد در اجتماعي سرمايه و انساني منابع برتر سهم

 كشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي شامل( غربي جنوب آسياي منطقه سطح در فناوري
  ».است علم توليد و افزاري نرم جنبش بر تاكيد با) همسايه

 آن، به التزام و الهام با و كشور علمي توسعه عرصه در متعالي هاي سياست چنين ابالغ از پس
 و مجزا فصل يك در كشور توسعه چهارم برنامه در فناوري و علم توسعه كالن اهداف و ها سياست
  :شد ابالغ زير شرح به دانايي بر مبتني توسعه عنوان تحت

 :قياز طر يعلم وفناورمبتني بر يتوسعه اقتصاد 

 يل در مبادله منافعو تسه يت فكريكار ثبت مالك و ساز يبا برقرار ييبازار دانا يفعال ساز 
  يفناور يدستاوردها ياقتصاد

 يو فناور يپژوهش يها فعاليتدر  يه بر بخش خصوصيتك 

  )اسيكوچك و متوسط مق( يبوم هاي فناوريتوسعه  
  يد ناخالص داخليدر تول يو فناور يپژوهش يها فعاليتش سهم ارزش افزوده يافزا 

 :قياز طر يجهان يبند در رده يبه فناور يابيعلم و دست ديشاخص تول ي دوارتقا 

 يابيو پژوهش و ارز يفعال حوزه فناور يها دستگاه يم كار مليو تقس ها ماموريت يبند دسته 
  يشناخته شده جهان هاي شاخصبر اساس  ها دستگاه يها فعاليت

 يها و ستادها شبكه( يت، در حوزه پژوهش و فناوريريمد يها وهيساختارها و ش ينوساز 
  ) يعلم يدباند
  ايروز دن يبا فناور مورد استفاده در كشور هاي فناوريكاهش فاصله  

 :قياز طر يتاليجيرساخت اقتصاد ديبه عنوان ز يمكان ياطالعات مل يتوسعه فناور 

توسعه (قات يج تحقينتا يساز يتجار يبرا يمكان ياطالعات مل يها رساختيجاد زيا 
ها  ، پاركيتوسعه فناور هاي شركتر، يخطرپذ يمال يشامل نهادها يحوزه فناور يساختارها

  )يو مراكز رشد علم و فناور
  يفناور پژوهش و يها فعاليتل يدر جهت تسه ييزدا مقررات 
  از و مطمئن يبه ارتباطات مورد ن يابيع دستيل و تسريجاد تنوع خدمات و تسهيا 



پژوهش در نظام سالمت  
 

249 
 

 :يقاز طر يآمار يرسان ت آمار و اطالعيفيك يد آمار، ارتقايت توليتوسعه ظرف 

  كشور ينظام آمار يساز فعال 
  د آماريدر تول ييتمركز زدا 
  يثبت يآمارها يسازمانده 
  اطالعات ياز فناور يريگ بهره 
و  يآمار يرسان د و اطالعيند توليدر جهت مشاركت در فرآ يب بخش خصوصيق و ترغيتشو 

   يآمار هاي پژوهشتوسعه 
  كشور يآمار يگاه اطالعاتيت پايتقو 
  د آماريند توليمردم در فرآ يكشور و جلب مشاركت و همكار يفرهنگ آمار يج و ارتقايترو 

 :آموزش يبرا ييها اد فرصتجيا 

  يشرفت فناوريسطوح با توجه به پ يت آموزش در تماميفيبهبود ك 
  يت موسسات آموزشيكرد استقالل و محوريبا رو يالت اداريتحول و بهبود ساختار تشك 

 هاي سياست كشور يو فرهنگ ياجتماعي، در راستاي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصاد
  : به شرح زير تدوين گرديد 1384گانه معاونت تحقيقات و فناوري در سال  بيست

  هاي تحقيقاتي ايجاد و توسعه شبكه .1
 هاي كارگاهتوانمندسازي محققان و مديران بخش پژوهش علوم پزشكي كشور از طريق برگزاري  .2

  آموزشي مختلف 
  .محدود كرده استعمومي كردن پژوهش و حذف موانعي كه مشاركت مديران را در تحقيق  .3
ارتباط با صنعت مرتبط با سالمت جامعه بويژه صنايع داروسازي و ساخت تجهيزات و مواد  .4

  مصرفي از طريق ايجاد واحدهاي رشد و توسعه 
هاي تحقيقات جمعيتي و ارزيابي نيازهاي جامعه  نگر از طريق ايجاد پايگاه توسعه تحقيقات جامعه .5

  زندگي مردم   رمان و شيوهبه منظور اصالح مديريت بهداشت و د
  هاي تحقيقات دانشجويي تقويت كميته .6
هاي پژوهشي و مراكز تحقيقاتي  بررسي و پيشنهاد اصالح قوانين، مقررات و تشكيالت معاونت .7

  به منظور ايجاد انگيزه و محيط مشوق براي تحقيق 
  از محققان تا جامعه رساني علوم پزشكي براي همه ذينفعان تقويت اطالع .8
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  هاي آماري  دهي دادهسامان .9
  توسعه تحقيقات باليني  .10
  توسعه اخالق در پژوهش با توجه به اصول اعتقادي و مالكيت معنوي .11
  ها اولويتتوانمندسازي مديران جهت تأمين منابع مالي الزم براي پژوهش و توزيع آن بر پايه  .12
  ي تحقيقاتي در هر منطقهها اولويتتوانمندسازي مديران براي تعيين  .13
  و به كارگيري نتايج تحقيقات ارايههاي مناسب جهت انتشار،  وردن فرصتفراهم آ .14
هاي معتبر جهاني به لحاظ تعداد مقاالت  افزايش مشاركت محققان علوم پزشكي كشور در سايت .15

  منتشره
علوم پزشكي و مراكز تحقيقاتي مصوب  يها دانشگاهپژوهشي در  يها فعاليتپايش و ارزشيابي  .16

 بدست آمده هاي شاخصساس و حمايت از آنها بر ا

  توسعه كمي و كيفي نشريات علوم پزشكي .17
  توسعه كمي و كيفي مراكز تحقيقاتي .18
  هاي بنيادي نو مانند بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و بيوانفورماتيك و سلول هاي فناوريحمايت از  .19
  المللي به خصوص با محققان ايراني خارج از كشور بين هاي همكاريتوسعه  .20

 1404ايران  انداز چشمنقشه جامع علمي كشور در حوزه سالمت با هدف تحقق اهداف ، افزون بر آن
جديد  هاي فناوريهمچنين گسترش علم و ، در زمينه علم و فناوري و پاسخگويي به نيازهاي سالمت

  . تدوين شده است 1386در سال 
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  علوم پزشكي هاي پژوهشاخالق در 
كرامت و ارزش انساني در مطالعات علوم پزشكي سبب هاي اخالقي و ضرورت حفظ  توجه به ارزش

با  1372درمان و آموزش پزشكي در سال ، گرديد كه اولين مركز اخالق پزشكي در وزارت بهداشت
از مهمترين . هدف توسعه و نهادينه كردن اخالق در پژوهش در كليه مطالعات پژوهشي تشكيل گردد

المللي در زمينه اخالق پزشكي و انتشار بيش از سي  بيناين مركز برگزاري اولين كنگره  يها فعاليت
  .بوده است يهاي مختلف اخالق پزشك كتاب در زمينه

مقرر گرديد كه  ،)در رياض عربستان( 1366در هجدهمين گردهمايي سازمان جهاني بهداشت در سال 
لذا در . دنردل گيعلوم زيستي در تمامي كشورهاي منطقه تشك هاي پژوهشهاي ملي اخالق در  كميته
  .اخالق در پژوهش در معاونت تحقيقات و فناوري تشكيل گرديد يكميته كشور ،1377سال 

  :ته عبارتند ازين كميل اياهداف تشك
اپيدميولوژيك، باليني و علوم  هاي پژوهشرعايت موازين شرعي، حقوقي و اخالقي در تمامي  .1

 درماني - پايه و تحقيقات نظام بهداشتي

 در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق ها مراقبت از انسان .2

هاي اسالمي در  حفظ حقوق آزمودني، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزش .3
 انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق

تحقيقاتي مغاير با موازين اخالق اسالمي و اخالق ملي كه ممكن  يها طرحپيشگيري از اجراي  .4
 .دندر داخل كشور به اجرا در آي) و خارجي اعم از داخلي(است توسط محققان 

 هاي تحقيقاتي  مشاوران اخالقي و حقوقي در برنامه ترويج فرهنگ استفاده از .5

 علوم پزشكي هاي پژوهشساختار كميته اخالق در 

  :دين گردييبه شرح زير تع يعلوم پزشك هاي پژوهشاخالق در  يساختار كميته كشور
  اوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاون تحقيقات و فن: تهيس كميري .1
  علمي كشور  هاي پژوهشرييس كميسيون پزشكي شوراي  .2
  رييس مركز مطالعات و تحقيقات اخالق پزشكي : تهير كميدب .3
  ) مسلط بر امور فقهي و اخالقي و آشنا با امور پزشكي(يك نفر از علماي مذهبي  .4
   )از بانوان يك نفر ترجيحاً(ه كشور دو نفر از محققان برجست .5
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  يك نفر اپيدميولوژيست و يا متخصص آمار حياتي  .6
  نظر در امور پزشكي  يك نفر حقوقدان مطلع و صاحب .7
  هاي اخالقي و فرهنگي جامعه  اي آگاه به ارزش يك فرد غير حرفه .8

و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي  ها دانشگاهاي اخالق در پژوهش در  هاي منطقه كميته 1378در سال 
 هاي پژوهشاي اخالق در  هاي منطقه نامه كميته آيين ،1383در سال  و پس از پنج سال. تشكيل گرديد

در  اي اخالق هاي منطقه كميتهگرديد و به مورد اجرا گذاشته شد و ساختار  يعلوم پزشكي بازنگر
   :دين گردييعلوم پزشكي به شرح زير تع هاي پژوهش

  س دانشگاه يا مركز تحقيقاتي يري: تهيكم رييس .1
  معاون پژوهشي دانشگاه يا مركز: تهير كميدب .2
  يكي از مدرسان اخالق پزشكي و يا استادان مرتبط  .3
  ول يا مشاور امور حقوقيؤمس .4
  يك نفر اپيدميولوژيست و يا يك نفر از استادان آمار حياتي .5
  ا موازين حقوقي و پزشكيل فقهي و آشنا بنفر از علماي مذهبي مسلط به مساي يك .6
  يكي از محققان برجسته در علوم پزشكي  .7

. باشند اي اخالق در پژوهش مي هاي منطقه علوم پزشكي كشور داراي كميته يها دانشگاهاينك كليه   هم
د و نشو هايي كه به صورت طرح ملي پذيرفته مي نامه و پايان ها طرحكليه  ،نامه آيينن يبراساس ا

با اشخاص و يا مراكز ) چه از نظر تامين منابع مالي و يا نيروي انساني(داراي همكار ي كه يها طرح
بايست تاييديه كميته  مي ،اي نامه كميته منطقه باشند، عالوه بر اخذ موافقت حقيقي يا حقوقي خارجي مي

ي كه به يها طرحن كليه يهمچن. دنعلوم پزشكي را نيز كسب نماي هاي پژوهشكشوري اخالق در 
الزم است عالوه بر كسب اخذ موافقت كميته  ،دنگير صورت چند مركزي مورد پذيرش قرار مي

هاي اخالق ساير نهادهاي پژوهشي همكار نيز  اخالقي دانشگاه يا مركز تحقيقاتي از كميته يا كميته
قدس و اي اخالق، عالوه بر شرع م هاي منطقه مبناي قضاوت اخالقي در كميته. دننامه اخذ نماي موافقت

علوم  هاي پژوهشقوانين رسمي كشور، بيست و شش كد مربوط به حفاظت آزمودني انساني در 
  :باشد مي پزشكي به شرح زير

ضروري  ،گيرد كليه تحقيقاتي كه بر روي آزمودني انساني انجام مي كسب رضايت آگاهانه در .1
  .اي كسب رضايت آگاهانه بايد كتبي باشد در مورد تحقيقات مداخله. است
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معرض  تواند توجيهي براي قراردادن آزمودني در ارجحيت منافع جامعه يا پيشرفت علم نمي .2
  .اعمال اراده و اختيار او ايجاد نمايد ضرر و زيان غيرمعقول باشد و يا محدوديتي در

 غير در ،كسب رضايت آگاهانه بايستي فارغ از هرگونه اجبار، تهديد، تطميع و اغوا انجام گيرد .3
اين صورت، رضايت اخذ شده باطل و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نيست و در صورت بروز 

  .آن متوجه پژوهشگر خواهد بود  مسؤوليتهرگونه خسارت، 
در مواردي كه به لحاظ تشكيالتي، محقق موقعيتي باالتر و موثرتر نسبت به آزمودني داشته باشد،  .4

اخالق در پژوهش رسيده و توسط فردي ثالث، كميته  تاييدعلت انتخاب آزمودني بايد به 
  .رضايت آگاهانه كسب شود

انجام تحقيقات علوم پزشكي اعم از درماني و غيردرماني، محقق مكلف است اطالعات  در .5
هاي احتمالي، فوايد، ماهيت و مدت تحقيق  انيمربوط به روش اجرا و هدف از انجام تحقيق، ز

كننده  هاي قانع دارد به وي تفهيم كرده و به سواالت او پاسخرا به ميزاني كه با آزمودني ارتباط 
  .نامه قيد نمايد دهد و مراتب مذكور را در رضايت

از قبيل امكانات پيشگيري، (در تحقيقات علوم پزشكي، بايد قبل از انجام تحقيق، تمهيدات الزم  .6
  .ودفراهم گردد و در صورت بروز خسارت غيرمتعارف، جبران ش) تشخيصي، درماني

متضمن رعايت حقوق مادي و معنوي  ستباي گزارش يا اعالم نتيجه تحقيقات مي ارايهنحوه  .7
  .باشد  )آزمودني پژوهشي، پژوهش و سازمان مربوطه(ربط  ذي عناصر

تواند در هر زمان كه مايل باشد از شركت در تحقيق  محقق بايد به آزمودني اعالم نمايد كه مي .8
ت انصراف، پژوهشگر مكلف است مواردي را كه ترك بديهي است در صور. منصرف شود

  .نمايد به ايشان تفهيم نموده و او را حمايت كند تحقيق، تبعات نامطلوبي نصيب آزمودني مي
بعضي از اطالعات به آزمودني، منجر به مخدوش شدن نتايج  ارايهچنانچه به نظر پژوهشگر  .9

كميته اخالق در پژوهش باشد و ضمناً  اييدتبايستي با  اين اطالعات مي ارايهتحقيق گردد، عدم 
  .ريزي كاملي جهت آگاهي به موقع آزمودني از آن اطالعات تدارك ديده شود برنامه

تفهيم اطالعات به آزمودني به عهده محقق است در مواردي كه فرد ديگري اين   مسؤوليت .10
  .گردد نمي  مسؤوليتاز محقق سلب  ،اطالعات را به آزمودني بدهد

مگر . اطالعات مربوط به پژوهش، ممنوع است ارايهادن آزمودني در پژوهش، بدون شركت د .11
  .نظر كرده باشد اينكه آزمودني، آگاهانه ازحق خود در كسب اطالعات صرف
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كه وجود دو گروه شاهد و مورد ضروري است،  (Clinical trials)در تحقيقات كارآزمايي باليني  .12
اند كه ممكن است به طور تصادفي  در تحقيقي شركت كرده ها اطالع داد كه بايستي به آزمودني

  .در يكي از دو گروه فوق قرار گيرند
. تحقيق باشد (Benefits)بايستي كمتر از منافع  (Risk)در تحقيقات درماني ميزان ضرر و زيان  .13

باشد كه پس از مشورت با متخصصان  مرجع تشخيص نفع و ضرر، كميته اخالق در پژوهش مي
  .نمايد نظر مي رشته مربوطه اعالماي  حرفه

ميزان ضرر قابل پذيرش نبايستي از ميزان ضرري كه آزمودني در زندگي  ،در تحقيقات غيردرماني .14
محاسبه ضرر و زيان در زندگي روزمره  توضيح آنكه در. روزمره با آنها مواجه است بيشتر باشد

موقعيت و شرايط شغلي، قتضاي ا هايي كه آزمودني به ضرورت دارد، آن دسته از ضرر و زيان
  .مستثني گردد ،باشد سني، زماني و مكاني با آنها مواجه مي

تواند توجيهي  عملي بودن، ساده بودن، راحت بودن، سريع بود، اقتصادي بودن و مشابه آن نمي .15
  .تحقيق باشد براي مواجه كردن آزمودني با ضرر و زيان اضافي در

گيرند كه  هايي در آنها مورد پژوهش قرار مي احتمالي بوده و آزمودنيدر تحقيقاتي كه داراي زيان  .16
ها از اين  الزم است درك صحيح آزمودني. دچار فقر فرهنگي يا اجتماعي و يا مالي هستند

  .ها، مورد تاييد كميته اخالق در پژوهش قرار گيرد زيان
تلقي و آن را افشا نكرده و » راز«مربوط به آزمودني را به عنوان  محقق موظف است كه اطالعات .17

اين مسير محدويتي داشته باشد كه  ضمناً شرايط عدم افشاي آن را نيز فراهم كند، مگر آنكه در
  .در اين صورت بايد قبالً آزمودني را مطلع نمايد

اطالع باشد، محقق بايستي ترتيبي اتخاذ نمايد  در مواردي كه آزمودني از نوع دارو در تحقيق بي .18
ط ضروري، اطالعات مربوط به دارو را در اختيار آزمودني و يا پزشك معالج او قرار كه در شراي

  .دهد
بايستي  ،آزمودني تحميل شود هرگونه صدمه جسمي و زيان مالي كه در پي انجام تحقيق بر .19

  .مطابق قوانين موجود جبران گردد
  .و جامعه باشدزمودني گوناگون تحقيق نبايد مغاير با موازين ديني و فرهنگي آ هاي روشانجام  .20
 انتخاب - تحقيقچه از نظر نوع آزمودني و چه از نظر روش  - در شرايط مساوي در روند تحقيق .21

ماندگان ذهني، مبتاليان به زوال عقل،  صغار، عقب (خاص  هاي گروهآزمودني از بين زندانيان و 
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انتخاب اولويت به عهده از طرفي و بقيه جامعه از طرف ديگر،   )جنين پريش و بيماران روان
  .كميته اخالق در پژوهش است

شود با كسب رضايت آگاهانه  تحقيقاتي كه نتايج آن منحصر به زندانيان مي شركت زندانيان در .22
  .كتبي بالمانع است

زندانيان را به علت شرايط خاص از جمله در دسترس بودن آنان نبايد به عنوان آزمودني  .23
  .توان آنها را از منافع تحقيق محروم كرد و از طرفي نيز نميترجيحي در تحقيقات شركت داد 

كليه  پريش در ماندگان ذهني، مبتاليان به زوال عقل و بيماران روان صغار، عقب هاي گروهشركت  .24
تحقيقات به شرط كسب رضايت كتبي از ولي قانوني آنها و اثبات ضرورت انجام چنين تحقيقي 

پريشي  روان عاليمداي تحقيق، آزمودني، زوال عقل و يا ابت صورتي كه در در. بالمانع است
و يا زوال عقل   (Psychotic signs)پريشي روان عاليمنداشته و در مدت انجام تحقيق مبتال به 

هايي  آزمودني. گردد، رضايت قبلي باطل بوده و بايد از ولي قانوني او رضايت كتبي كسب شود
اند، اگر در مدت انجام تحقيق به ترتيب واجد  ير بودهپريشي يا صغ كه در ابتداي تحقيق روان

رضايت قبلي ولي ايشان باطل بوده و الزم است رضايت كتبي جديدي . صالحيت يا كبير شوند
  .از خود ايشان كسب شود

انجام تحقيقات درماني هنگامي بر روي . انجام تحقيقات غيردرماني بر روي جنين مجاز نيست .25
بديهي . يك از آنان نگردد ع جنين و مادرش بوده و ضرري متوجه هيچجنين مجاز است كه به نف

  .است كسب رضايت آگاهانه كتبي از مادر و ولي قانوني جنين ضروري است
هاي سقط شده به شرط ضرورت و رعايت موازين قانوني بالمانع  انجام تحقيق بر روي جنين .26

  .است

  : از عبارتند پزشكي علوم هاي پژوهش در شده تدوين اخالقي راهنماهاي
  پژوهش بر گامت و جنين  .1
 ژنتيك  هاي پژوهش .2

 خاص هاي گروهپژوهش بر  .3

 هاي باليني كارآزمايي .4

 پژوهش بر حيوانات .5

 پيوند عضو و بافت  هاي پژوهش .6
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  علوم پزشكي هاي پژوهشهاي آينده كميته كشوري اخالق در  برنامه
   اخالق هاي كميته هاي نامه آيين و ساختار در بازنگري .1

 در اخالق هاي كميته يها فعاليت و گيري شكل خصوص در كشور ارزشمند تجربه وجود با
 فعاليت نحوه در متعدد ابهامات و مشكالت دليل به پزشكي، علوم تحقيقاتي يها طرح بررسي

 كيمته توجه مورد موجودهاي  نامه آيين و ها كميته ساختار در بازنگري لزوم ،دهه يك از پس آنها
 بر. است گرفته قرار فنĤوري و تحقيقات معاونت و پزشكي علوم هاي پژوهش در اخالق كشوري
 ،گرفت صورت كشوري كميته دبيرخانه توسط 1387 سال در كه نظرسنجي يك اساس
 دبيرخانه. كردند بيان را مختلفي موضوعات خود مشكالت خصوص در اي منطقه هاي كميته
 مشكالت بيشتر بررسي با آن اساس بر بزودي كه است طرحي تدوين حال در كشوري كميته

 ساختار ،تحقيقاتي يها طرح اخالقي نظارت و بررسي نحوه در ،اخالق هاي كميته موجود
  . دهد قرار بازبيني مورد 1389 سال در را موجود هاي دستورالعمل همچنين و اخالق هاي كميته

   پژوهشي تخلفات به رسيدگي .2
 در آن شدن گير همه و كشور در پزشكي علوم تحقيقات چشمگير هاي پيشرفت عليرغم
 در پژوهشي تخلفات از معدودي موارد ،اخير هاي سال در كشور علمي موسسات و ها دانشگاه
 و پژوهشي تخلفات به رسيدگي براي مرجعي كه اين به توجه با. است شده مالحظه كشور

 فكري مالكيت همچنين و آنها معنوي و مادي حقوق خصوص در محققان بين اختالفات
  . اند گرفته قرار رسيدگي مورد اخالق هاي كميته توسط تاكنون موارد اين ،است نشده بيني پيش

 اعضاي انتظامي نامه آيين به را مهم تبصره دو الحاق 1387 اسفند در اسالمي شوراي مجلس همچنين
 علوم هاي پژوهش در اخالق مقررات و ضوابط از تخلف آن اساس بر كه كرد تصويب علمي هيات

 قبال كه ديگران عملي و نظري پژوهشي هاي يافته معنوي مالكيت از استفاده سوء همچنين و پزشكي
  . شود مي محسوب جرم ،است رسيده ثبت به يا و منتشر آنها نتايج

 معاونت پژوهشي، تخلفات به رسيدگي نحوه خصوص در اجرايي دستورالعمل وجود عدم به توجه با
 و نامه آيين تدوين مراحل رسيد، تصويب به 1387 سال در كه طرحي اساس بر فنĤوري و تحقيقات

 حال در اينك كه كرد تصويب و تهيه را پژوهشي تخلفات به رسيدگي به مربوط اجرايي دستورالعمل
 در پزشكي انتشارات به مربوط اخالقي كدهاي تدوين ،ديگري طرح براساس همچنين. باشد مي اجرا
 تحيقاتي موسسات و ها دانشگاه اختيار در اجرا جهت بزودي مهم سند دو اين. باشد مي پيگيري حال
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 ايجاد و تخلف موارد با قاطع و صحيح رسيدگي ضمن آنها پيگيري با است اميد. گرفت خواهد قرار
  . آيد عمل به پيشگيري جديد موارد بروز از ،كشور در علمي نشاط با و سالم فضاي

 تحقيقات مرتبط با سالمتبندي  اولويت

رياست جمهوري و معاونت  يقات و فناوريتحق ،علوم يدر حال حاضر دو سازمان تحت عنوان شورا
مرتبط با سالمت كشور  يپژوهش يمل يها اولويتن ييتع يوزارت بهداشت متول يقات و فناوريتحق
 يون پزشكيسيتوسط كم يبند تيدهه گذشته، اولو دو يبراساس مستندات موجود در ط .باشند يم

ق ياز طر يدر سطح مل 1378و  1374، 1370 هاي سالكشور سه بار در  يعلم هاي پژوهش يشورا
 1375و در سال  يبند حوزه سالمت با روش رتبه ييران اجراينظران و مد صاحب، محققان ينظرسنج

ق ياز طر ييران اجرايدكارشناسان و م، با استفاده از نظرات محققان يقات و فناوريتوسط معاونت تحق
  . انجام گرفت يتخصص يها تهيل كميروزه و تشك 2-1يها كارگاه يبرگزار

ن يزير را جهت تعي هاي شاخصكشور  يعلم هاي پژوهش يشورا يون پزشكيسيكم ،1379در سال 
  :در نظر گرفت ها اولويت

 حفظ و بهبود سالمت و بهداشت جامعه .1

 يو فن يش توان علميافزا .2

  يش توان اقتصاديبودن و افزا يراهبرد .3

 )رساخت كشوريمرتبط به ز(بودن  يا هيپا .4

 ياز امكانات و منابع داخل يمند بهره .5

  :ر مدنظر بوده استيت زيا مشكل، چهار خصوصي يماريب عالوه بر عوامل فوق در مورد هر
 وع و شدت بيمارييباال بودن ش 

 قابليت حل مشكالت ناشي از بيماري با امكانات موجود  

  يدرمان و آموزش پزشك، ملي وزارت بهداشت هاي سياستهمسو بودن با  

   يالملل نيب هاي سياستهمگام بودن با 

دستيابي به  ، معاونت تحقيقات و فناوري در راستاي حفظ و ارتقاي سالمت جامعه و1384در سال 
احساس مالكيت افزايش   تخصيص مناسب اعتبارات و منابع پژوهشي،، اصل برابري و عدالت اجتماعي

ي پژوهشي را با استفاده از راهبرد سنجش ها اولويتتعيين   و همكاري بين بخشي و درون بخشي،
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تنوع وضعيت فرهنگي و اجتماعي در كشور از يك سو و وضعيت .  نيازها مورد تاكيد قرار داده است
ازهاي حوزه كرد كه ني بهداشتي نواحي مختلف كشور از سوي ديگر ايجاب مي هاي شاخصمتفاوت 

ي پژوهشي ها اولويت ،اي مورد سنجش قرار گيرند و برآن اساس منطقه سالمت به صورت محلي و
ي نظام سالمت بر پايه نيازسنجي و ها اولويتتعيين «به همين منظور طرح . اي تعيين گردند منطقه

مشاركت فعال اي از طريق نيازسنجي و  ي پژوهشي منطقهها اولويتبا هدف تعيين  »مشاركت ذينفعان
  .كنندگان خدمات بهداشتي درماني طراحي و اجرا گرديد ذينفعان و استفاده

تعيين «را تحت عنوان  يواحد يوزارت متبوع دستورالعمل اجراي يمعاونت تحقيقات و فناور
اين . كشور ارسال كرد يعلوم پزشك يها دانشگاهو به  يطراح» ياز طريق نيازسنج يمحل يها اولويت

نه مرحله و با مشاركت فعال  يدر استان ط يمحل يها دستورالعمل پس از تغييرات متناسب با ضرورت
  .نفعان استان اجرا شديو موثر ذ

مانند  يسالمت تعيين گرديد و سپس معيارهايمشكالت  فهرستي ازدر ابتدا  ،يبند جهت اولويت
تعيين و نمره از صفر تا ده داده  و تاثير نهايي بر سالمت، يبرجاي، پايبر ، هزينهمسالهفوريت  بزرگي و

به هر ، خصوص هر مشكل در. به معيارها نسبت به همديگر وزن داده شدنفعان براساس نظر ذي .شد
هر  يمعيار امتياز داده شد و هر امتياز در وزن معيار ضرب گرديد و حاصل اين فعاليت در كل برا

ي بخش سالمت ها اولويتگرديد تا  يبند ت براساس اين امتياز كل رتبهمشكل محاسبه شد و مشكال
از نظرات ي، بند اولويت يدر كليه مراحل اجراي. اجتماعي تعيين شود رواني و، در سه گستره جسمي

استفاده شده براي تمام  هاي روشسازي  به منظور يكسان. مشاركت فعال آنان استفاده گرديد نفعان ويذ
ي تحقيقاتي بر ها اولويتكارگاه آموزشي تعيين ، ذينفعان درگير در برنامه ساير مجري و يها دانشگاه

علوم پزشكي  يها دانشگاهمديران  ن منظور آموزش معاونان ويا يبرا. اساس نيازسنجي برگزار گرديد
شش كارگاه مديريت پژوهش با تاكيد بر «ي پژوهشي براساس الگو، جمعا ها اولويتبا نحوه تعيين 

ي تحقيقاتي برگزار گرديد و با توجه به اهميت موضوع، آنها متعهد شدند نسبت به ها اولويتتعيين 
گزارش آن را به معاونت  ي داده شده اقدام وها آموزشي پژوهشي خود براساس ها اولويتتعيين 

اي ه فنĤوري به معاونت راهبردي كه  توسط معاونت تحقيقات و .فنĤوري ارسال نمايند تحقيقات و
اين  در. بود» هاي سالمت ملي پژوهش در ضرورت«اعالم گرديد، براساس راهبرد  ها دانشگاهپژوهشي 

نظام يافته  ي پژوهش حوزه سالمت فرآيندي مشتمل بر ارزيابي علمي وها اولويتراهبرد، تعيين 
. باشد تحليل نظام يافته مي تجزيه و سالمت و پژوهش در حوزه سالمت و هاي نظام، وضعيت سالمت

  :بوده استاستوار ر ياساس اين راهبرد بر موارد ز



پژوهش در نظام سالمت  
 

259 
 

تصميم گيرندگان ، گذاران سياست، همه جانبه كليه ذينفعان شامل پژوهشگران مشاركت فعال و 
 كنندگان خدمات سالمت و مردم ارايه در سطوح مختلف و

  نظر گسترده با برگزاري جلسات بحث گروهي متمركز  تبادل مشاوره و 
  كيفي موجود  اطالعات كمي واستفاده از  
  نظارت توسط كميته راهبردي  

بهداشتي نواحي  هاي شاخصاجتماعي در كشور از يك سو و وضعيت متفاوت ، تنوع وضعيت فرهنگي
ي ها اولويتتعيين  فنĤوري در كه معاونت تحقيقات و باعث شد از سوي ديـگر مخـتلف كشـور

 . وارد جزئيات نشود ها دانشگاه تحقيقاتي در

علوم پزشكي  يها دانشگاهي تحقيقاتي ها اولويتاطالعات مربوط به ، 1387با اين حال تا پايان سال 
ي تحقيقاتي بر اساس اين اطالعات در حال ها اولويتبندي  گرديد كه تحليل و جمع يآور كشور جمع
  . باشد انجام مي

علوم  يها دانشگاهتي مصوب طرح تحقيقا 6733، از مجموع 1387طبق ارزشيابي به عمل آمده در سال 
ست ا اند و اين در حالي بوده ها اولويتدر راستاي % 3/61طرح تحقيقاتي معادل  4134پزشكي تعداد 

  .هزينه شده است ها اولويتتحقيقاتي در راستاي  يها طرحاز بودجه % 6/54كه 

علوم پزشكي  يها دانشگاهپژوهشي مراكز تحقيقات و  يها فعاليتپايش و ارزشيابي 
 كشور

ابعاد گوناگون يك سيستم مورد ، ارزشيابي يكي از وظايف اساسي مديريتي است كه بر اين اساس
هاي برطرف  به دنبال آن زمينه. گيرد تا ميزان دستيابي به اهداف مورد سنجش قرار گيرد بررسي قرار مي

حركت و رشد را ، »احل ديگرپيمودن مر«نهايت در بهسازي نتايج و ، ها كردن موانع و اصالح روش
قات مرتبط با سالمت بوده ينظام تحق ين اجزاياز مهمتر يابيش و ارزشيستم پايوجود س. كند فراهم مي

، قاتيج تحقياستفاده از نتا، د دانشيتوسعه تولي، پژوهش يها فعاليتن امر به منظور بهبود يو ا
ارزيابي پژوهش، پژوهشگران و . رديگ يم نه منابع انجاميص بهيز تخصيو ن ها دانشگاه يتوانمندساز

ها  عصر حاضر است و شايد بتوان آن را يكي از ويژگي مسايلاي نوظهور و از جمله  دانشمندان پديده
علم نه تنها محصولي فكري و  ،برشمرد، زيرا در اين جوامع روزآمدهاي جوامع صنعتي و  و مشخصه

هاي آن  صادي و اجتماعي و از جمله مهمترين مولفهناپذير توسعه اقت بلكه بخش جدايي ،فرهنگي است
گيرند و بيشتر چالش  گرچه تحقيقات علمي صرفاً براي كسب امتياز صورت نمي. گردد محسوب مي
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فكري و خالق براي حل مشكالت و عامل مهمي در رشد اجتماعي، اقتصادي جامعه محسوب 
هاي علمي آنان معضلي اساسي در جريان شود، اما همواره نحوه ارزشيابي دانشمندان و دستاورد مي

و  ها سازمانهاي عملكردي در  سازمان جهاني بهداشت جهت ارزيابي هر يك از حيطه .تحقيقات است
خصوصي را طراحي و  هارزيابي ب هاي روشها و  شاخص ،موسسات پژوهشي فعال در بخش سالمت

  . باشد بر مبناي انجام پيمايش مي ها شامل دو گروه توصيفي و تحليلي اين شاخص. نمايد توصيه مي

  علوم پزشكي كشور  يها دانشگاهپژوهشي مراكز تحقيقات و  يها فعاليت ارزشيابي كمي
كي با ملحوظ داشتن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشمعاونت تحقيقات و فناوري  1379از سال 
اين سازمان جهاني و انجام نظرسنجي از روساي مراكز تحقيقاتي و معاونان پژوهشي  هاي شاخص
كار و اجراي برنامه ارزشيابي  و هاي علوم پزشكي كشور نسبت به طراحي ساز و دانشكده ها دانشگاه
  . و مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشور اقدام كرد ها دانشگاهپژوهشي  يها فعاليت

سازمان جهاني بهداشت بازنگري و مالك  هاي شاخصبراساس  1381سال اين مدل ارزيابي در 
كنون تا. حقيقات علوم پزشكي قرار گرفتو مراكز ت ها دانشگاهپژوهشي  يها فعاليتارزشيابي ساالنه 

علوم پزشكي به طور  يها دانشگاهمراكز تحقيقات و ، هاي مورد نظر هر سال پس از بازنگري فرم
  :اند ارزيابي در قالب سه محور زير منظور گرديده هاي شاخص. گيرند رار ميمستمر مورد ارزشيابي ق

  حاكميت و رهبري ) الف
  انتشار و كاربست دانش، توليد) ب
  توانمندسازي ) ج

  پژوهشي مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشور  يها فعاليتارزشيابي كيفي 
در  شده منتشرمقاالت  تعداد نظر ر ازياخ هاي سال در كشور علم رشد كه اند دادهنشان  مطالعات

 كه است ال مطرحسو نيا همواره اما .است بوده ريچشمگ يالملل نيب سطح در يعلم مختلف يها رشته
 محقق، يك مقاالت تعداد بودن باال اساساً و بوده همراه آنها كيفي رشد با ها پژوهش كمي رشد آيا

  .است مترادف آنها شتريب تيفيك با  لزوما ك كشور،ي يحت و دانشگاه
بسيار ضروري به پژوهشي  يها فعاليتي بررسي كيف ،در اين راستا پس از هشت سال ارزشيابي كمي

قرار است در . آغاز گرديد 1387كار و اجراي اين برنامه ارزيابي از سال  و طراحي ساز. رسد نظر مي
ل بودجه از طريق داوري و مقاالت مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستق ها فعاليتاين طرح كيفيت 
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، استفاده از نتايج تحقيقات، تدوين شده از جمله كيفيت ساختاري هاي شاخصخبرگان و براساس 
  . با استفاده از الگوهاي ارزيابي كيفي پژوهش در جهان به مرحله اجرا گذارده شود... وري و بهره

  كشورهاي علوم پزشكي  و دانشكده ها دانشگاهپژوهشي  يها فعاليتپايش 
توسط  1379از سال  ،باشد قات مرتبط با سالمت ميينظام تحقي اجزا از نيز كهش يستم پايوجود س

در ابتدا جهت . كي آغاز گرديددرمان و آموزش پزش ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت
رم كارگاه توانمندسازي به مدت چهارده روز در بندرعباس برگزار گرديد و ف، آموزش كارشناسان

هر شش ماه يك بار ژوهشي پ يها فعاليتسپس پايش . پژوهشي طراحي شد يها فعاليتپايش 
پيگيري و  مسايل، ي دريافتياهبراساس فرم طراحي شده به صورت حضوري انجام و براساس گزارش

معاونت تحقيقات و  هاي سياستبنابر  و 1386از سال . گرديد ارايهبازخورد مناسب به دانشگاه 
. پژوهشي به صورت غيرحضوري و الكترونيك به مورد اجرا گذارده شد يها فعاليتپايش ، فناوري
در زمينه تحقيقات و توليد  ها دانشگاهپژوهشي، ضمن نظارت مستمر بر روند فعاليت  يها فعاليتپايش 
بازخوردهاي مناسب از سوي اين معاونت را به آنان فراهم آورده و دستيابي به  ارايهامكان ، علم

  . سازد پذير مي امكان، اطالعات به روز را در مقاطع زماني مختلف

  سنجي  علم
باني، تحليل روند و آينده پژوهشي  ديدهبا هدف ) Scientometrics(سنجي  علمواحد  1386از سال 
علوم پزشكي كشور بر اساس آمار انتشارات علمي نمايه شده در  تحقيقاتي -علمي يها فعاليت
 ،سنجي علمهدف از در واقع . هاي اطالعاتي در محل معاونت تحقيقات و فناوري تشكيل گرديد هپايگا

تحقيقاتي علوم پزشكي ايران در هر گرايش -علمي يها فعاليت ناشي از هاي آخرين پيشرفت بررسي
والن و ؤتواند عنصري مفيد و كارآمد براي مس سنجي مي معل. باشد ن ميوامل موثر در رشد آعلمي و ع

سنجي عالوه بر  علم .منابع مالي و انساني با باالترين كارآيي انجام پذيرد  ريزان باشد تا مديريت برنامه
جايگاه و  تحقيقات و توليدات علمي، اقدام به ارزيابي و تعيين معيارهاي مديريتي مانند بودجه، سنجش
: بررسي چهار متغير اصلي شامل، سنجي اساس كار علم .نمايد مينيز و مراكز علمي  ها دانشگاهبازده 

 ، ارجاعات به نتايج يك تحقيق علمي پس از انتشار)Scientific report( منتشر شده علمي هاي گزارش
)Citation( ،علمي از آنها بهره گرفته شده است منابعي كه در تحقيقات )Reference( و سابقه كاري و ،

پس از بررسي اين سنجي  علم. باشد مي )Affiliation( نويسندگان وابستگي موسساتي محققان و
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مبتني بر آنها، به تبيين روند توليد علم و بازدهي  هاي شاخص تركيبي مناسب از ارايهمتغيرها، با 
از جمله مراكز دانشگاهي برخي در  سنجي علم هاي گروهحال حاضر  در. دپرداز مي علمي هاي پژوهش
  . نمايند مي اصفهان فعاليت شيراز و، علوم پزشكي تهران يها دانشگاه

انجام شده در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت به شرح زير سنجي  علم يها فعاليتاهم 
  :باشد مي
 يمبنا بر وابسته يها سازمان و پزشكي علوم يها دانشگاه علمي هيأت اعضاي عملكرد ارزيابي .1

  يپژوهش يق افراد با عملكرد بااليو تشو 1386در سال  Scopus پايگاه اساس بر h شاخص
 ق اعضايياز طريق معرفي و تشو 1386باال در سال  پژوهشي عملكرد با جوان محققان تشويق .2

 اطالعاتي هاي پايگاه در شده نمايه مجالت در شده منتشر مقاله يك يدارا جوان علمي هيأت
 ولؤنويسنده مس يا اول نويسنده به عنوانPubMed  ياISI/Web of Science المللي بين

) Corresponding(.  
 و ISI/Web of Science نمايه دو در كشور پزشكي زيست شده نمايه ق مجالتيو تشو ييشناسا .3

PubMed در كشور علمي توليدات توسعه و ارتقا از حمايت راستاي در 1387مه اول سال يدر ن 
   المللي بين سطح

  اطالعاتي يها گاهيقات سالمت در پايت و روند تحقياز وضع يا دوره هاي گزارشه يته .4
 Impact)آوري و انتشار مقاالت داراي بيش از ده ارجاع كه در مجالت با ضريب تأثير جمع .5

Factor) للي به الم باالتر از يك و نيم، در سي ساله پس از انقالب اسالمي در مجالت معتبر بين
  . اند چاپ رسيده

آن  بر موثر عوامل و h شاخص كاربرد و اهميت مورد در كشور برجسته محققان نگرش سنجش .6
  1388و  1387در سال 

 ارزشيابي نشريات ادواري علوم پزشكي كشور

ها و راهبردهاي كالن كه  بايست با اتخاذ سياست مي ،از منابع علميفزاينده  گيري بهرهبا توجه به لزوم 
به منظور ارتقاي كيفيت اين منابع علمي كه باشد شرايطي را  منطبق بر اصول اساسي حاكم بر جامعه مي
نشريات علوم پزشكي كشور يكي از . گردند، فراهم كرد منجر به ايجاد مزيت رقابتي در جهان مي

را ممكن  پذيري قابتو ر ثر از دانشگيري مؤ امكان بهرهآيند كه  مهمترين منابع علمي به شمار مي
  .بنابراين كيفيت و كميت اين منابع علمي از نكات اساسي مورد توجه است. اند ساخته
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ارزشيابي نشريات ادواري علوم پزشكي با هدف ارتقاي كيفي نشريات علوم پزشكي ، 1383از سال 
ارزشيابي انطباق نشريات با در واقع هدف از اين . انجام گرديد 1383-85كشور طي سه سال متوالي 

 . المللي معتبر بود هاي بين شدن بيشتر مجالت در نمايه نمايهالمللي و  هاي بينداستاندار

پژوهشي مصوب موجود در دبيرخانه كميسيون نشريات علوم –تمام مجالت علمي ، در طي اين دوره
ها با  آوري داده جمع. ندگرفتباشد، مورد بررسي قرار  كه بالغ بر صد و سي عنوان مي پزشكي كشور

جهت تدوين فرم ارزشيابي به عنوان ابزار قدرتمند . استفاده از فرم ارزشيابي مجالت صورت گرفت
آوري و در طي برگزاري  جمع ابتدا اطالعات مورد نياز، ارزيابي وضعيت نشريات علوم پزشكي كشور

مختلف فرم در همايش سر دبيران نشريات ابعاد . بندي و مورد ارزيابي قرار گرفت جلسات متعدد طبقه
در فرم ارزشيابي نشريات علمي پژوهشي علوم پزشكي . نظر قرار داده شد پزشكي مورد بحث و تبادل

 ثبات و قدمت،، متر كلي مورد سنجش قرار گرفت كه به ترتيب شامل اعتبار علمياكشور پنج پار
  .كيفيت دسترسي بودند، مديريت نشريه، كيفيت فني 

به منظور استفاده بهينه از ، ونت تحقيقات و فنĤوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيمعا
ارزيابي كيفي و استفاده از مقاالت   اندركاران سالمت در انتخاب، مقاالت علمي و جهت كمك به دست

ت نسب ،با شناسايي و انتخاب بهترين مقاالت منتشر شده در نشريات علوم پزشكي كشور، علمي جديد
سپس بر اساس يك ساختار منسجم، اين مقاالت را . نمايد به ارزيابي كيفي و محتوايي آنها اقدام مي

چكيده ساختار يافته آنها را همراه با نقد و پيشنهاد در قالب يك نشريه الكترونيكي جديد  خالصه و
  . دهد تحت عنوان ژورنال ثانويه در دسترس عالقمندان قرار مي

  : باشد رحله به شرح ذيل در حال انجام مياين كار در چند م

هاي مشابه در ساير كشورها نسبت به شناسايي،  در اين مرحله با بررسي و استفاده از تجربه :اول مرحله
سازي و تبيين معيارهاي مناسب براي ارزيابي كيفي و خالصه نمودن منتقدانه  گردآوري، ترجمه، بومي

  . دگرد ميمقاالت اقدام 

 ،دنشو پژوهشي كه در ايران در حوزه علوم پزشكي منتشر مي-از بين نشريات علمي :دوم مرحله
هيات تحريريه ، توسط سر دبير فرآينداين . شوند ميشناسايي و انتخاب مقاالت و جديدترين  بهترين

   .شود مينشريه يا داوران مستقل انجام 
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با تجربه و آشنا به روش تحقيق، آمار و  تيم داورييك شده توسط  انتخابمقاالت  :سوم مرحله
، محتوا از نظر كيفيت وموضوع مرتبط با مقاله داوري شده و بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده 

  .رددگ هاي تخصصي، مجدداً بررسي و تاييد نهايي مي و نتيجه اين ارزيابي در كميته ارزيابي

منتخب تهيه شده و يك تفسير و گزارش منتقدانه اي از مقاالت  چكيده ساختار يافته :چهارم مرحله
  . رسد موجز و پر محتوا نيز به عنوان نقد به مقاله اضافه و به تاييد نويسنده اصلي مي

در شكلي منسجم و يكسان ، منتقدانه گزارشتفسير و ساختار يافته به همراه هاي  چكيده :پنجم مرحله
  . گيرد خصصان نظام سالمت قرار ميو بصورت الكترونيكي در دسترس عالقمندان و مت

  زيابي منتقدانه مقاالت،ربهترين شواهد قابل دسترس را از طريق ا اي چنين نشريهالزم به ذكر است كه 
متخصصان علوم نقاط قوت و ضعف آنها در دسترس ذينفعان قرار داده و پاسخگوي سواالت با ذكر 
  .ساير حرف بهداشتي خواهد بود و پزشكي

عالوه بر تعيين رتبه نشريات و مقايسه عملكرد هر نشريه در سه سال ، ارزشيابي نشرياتدر نتيجه 
  :موارد زير نيز مشخص گرديد، متوالي
  گانه  و رشد نشريات در پارامترهاي پنج ارتقاي 
 المللي بينانطباق نشريات با استاندارهاي  

  هاي معتبر جهاني نمايه شدن مجالت در پايگاه 

  ) سالمت بخش در( فنĤوري و علم طالعاتا مديريت ساماندهي
راستاي ايجاد درگاهي واحد جهت  در سامانه ملي زيست پزشكي و سالمت، اندازي برنامه جامع راه

اين برنامه ). 1شكل ( باشد سالمت مي دسترسي به كليه اطالعات علمي و پژوهشي كشور در زمينه
و افراد  ها سازمانبندي  براي شناسايي و شماره اييو استاندارده  نامه راهكار، ابزار، شيوه ارايهشامل 

اطالعات، راهكارهاي ورود سريع اطالعات به شبكه، تامين امنيت و  كننده توليد كننده يا استفاده
سازي در خصوص  ساخت مورد نياز، آموزش و فرهنگ تامين تجهيزات و زير دسترسي مجاز، بررسي و

   .اي و استفاده از آن است اطالعات شبكهدر گسترش  و افراد ها سازمانمشاركت 
 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي پس از مطالعه و  ،1386از سال 

 ها، جامعيت داده بررسي كارهاي گذشته و با تكيه و توجه به عناصر مهمي همچون نظام ثبتي اطالعات،
اي بخشي، چند بخشي، نيازه ي، نيازهاي اطالعاتي بينفعان، نظام جامع كددهنها، نقش ذي ميان داده
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 20 انداز چشمسند ، هاي باالدستي، برنامه چهارم توسعه حوزه نيازهاي نظام ارزيابي، ارزشيابي پژوهش
، نظام نوآوري و نظام »پورتال«مقوله شبكه سازي تحقيقات، درگاه يكپارچه  ساله و با نگرش فني به

 بوجود آمدن سامانه ملي اطالعات پژوهش كه ايجاد آن از سوي رياست دانش، همچنين الزام مديريت

 قرار و از طريق شوراي عالي فناوري اطالعات در دستور كار نهادهاي علمي پژوهشي جمهورمحترم 
. ده استكر سازي و اجراي سامانه ملي اطالعات زيست پزشكي و سالمت اقدام دارد، نسبت به پياده

در اين راستا . باشد مديريت اطالعات علم و دانش در حوزه سالمت مي  ملي، اين سامانه انداز چشم
. اندازي درگاه يكپارچه با هدف ايجاد بستر نظام مديريت دانش و نوآوري را بر عهده دارد ماموريت راه

هاي مديريتي  سازي تسهيل تصميم، اين سامانه ملي با هدف ساماندهي وضعيت اطالعات علم و فناوري
ي پژوهشي و ها اولويتتعيين ، استخراج شده هاي گزارشر پژوهشي و فناوري به كمك انواع در امو

ي تعريف شده، ها اولويتپژوهشي و هدايت مناسب آنها به سوي  يها فعاليت  گذاري سياستفناوري، 
ارزشيابي ديناميك مؤسسات پژوهشي و ، هاي پژوهشي مؤسسات ريزي براي تعيين بودجه برنامه

 ارتقايتدوين نقشه جامع علمي كشور،  همچنين تسهيل و تسريع در مديريت سرمايه دانش، فناوري و
  .اقدام به فعاليت كرد  پژوهي در حوزه سالمت،  آينده و پژوهشي يها فعاليتسطح كيفي 
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 مديريت اطالعات علم و فناوري  ملي سامانه :2شكل 
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  ايران و جهان اسالم پايگاه استنادي علوم

  :انجام يافته يها فعاليتاهم 
  ها سازمانسازي براي مشاركت  فرهنگ 

  تعيين استانداردها  
  اصالح فرآيندهاي ثبت اطالعات  
 افزار سامانه  سازي نرم پياده 

 ساخت مورد نياز بررسي و تامين تجهيزات و زير 

 افزار سامانه  مشخص كردن الزمات نرم 

  تامين امنيت و دسترسي مجاز 
 گسترش اطالعات شبكه و استفاده از شبكه  

  ها سازمانبندي  ايجاد نظام ثبتي و شماره 

  كنندگان اطالعات  تهيه راهنما جهت تهيه 
  هاي سامانه ملي  اي و توسعه زير مجموعه ارزيابي دوره 

  :الذكر به شرح زير است فوق يها فعاليتدستاورد 
  ريت صحيح و كارآمد آنايجاد نظام در محصوالت پژوهش حوزه سالمت و مدي 
 هاي علمي و پژوهشي توليد شده در داخل كشور  تشكيل پيوستگاه داده 

  ، نهادها و نشريات علمي كشور ها سازمانسازي اطالعات افراد،  يكپارچه 
 المللي بومي شده به منظور تبادل و پويايي بيشتر  به كارگيري استاندارد ملي و بين 
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 تامين منابع مالي )ب

 يزير ن مهم در برنامهيا. دار و متناسب استيپا ين منابع ماليت، تاميريمد ين ابزارهايهمتراز م يكي
د ياز تول يبه درصد مناسب يقاتيدن اعتبارات تحقيز مورد توجه قرار گرفته و رسيكالن پژوهش كشور ن

ت يوضع 1جدول شماره . توسعه مورد نظر بوده است يمل يها ن دوره برنامهياز اول يناخالص مل
 ياطالعات موجود حاك. دهد يبخش سالمت برحسب فصول را نشان م ياساس هاي پژوهشاعتبارات 

ان يدر پاو سالمت همه ساله از روند رو به رشد برخوردار بوده  هاي پژوهشاز آن است كه اعتبارات 
  .اشته استرشد د% 20، 1386ز نسبت به سال ين 1387سال 

  87 و 86هاي سال درفاصله فصول حسب بر سالمت بخش اعتبارات تركيب: 1 جدول
 )ريال ميليون به ارقام(

  فصل عنوان
  جمع  اختصاصي  دارايي تملك  اي هزينه
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  1ادامه جدول 

  عنوان فصل
  جمع  اختصاصي  تملك دارايي  اي هزينه
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 بسترسازي مناسب براي تحقيق) ج

 توسعه نيروي انساني 

مدل ارزيابي علم و فناوري را به  هاي شاخصشوراي عالي انقالب فرهنگي  1381در سال 
داد و  درون هاي شاخصبه دو گروه ، مورد توجه در اين مدل ارزيابي هاي شاخص. تصويب رساند

انساني، مالي و ساختاري  هاي شاخصداد در سه گروه  درون هاي شاخص. دنشو تقسيم مي داد برون
  . شوند عملكردي سنجيده مي هاي شاخصداد در گروه  برون هاي شاخصو 

  : انساني هاي شاخصمتغيرهاي مورد توجه در 
  وقت به تفكيك رتبه دانشگاهي  وقت و نيمه يات علمي تماماعضاي ه 
  وقت به تفكيك محقق، كارشناس، تكنيسين و دانشجو وقت و نيمه شاغالن تحقيقاتي تمام 
  ، استخدام و بازنشستگي اعضاي هيأت علميارتقاي 

  كشور پزشكي علوم تحقيقات مراكز و ها دانشگاه انساني نيروي وضعيت: 2 جدول
)1386– 1381(  

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  انساني نيروي
  علمي هيات

  )پژوهشي و آموزشي(
9610  9895  9918  10305  10609  11324  

  365  464  446  440 116 253 )علميهياتغير(تحقيقات مركز محقق
  40139  37472  36430  36021 34180 39125  دانشجو

 توانمندسازي .1

 :آموزشي در حيطه تحقيقات و فناوري هاي كارگاهبرگزاري  

آموزشي  هاي كارگاه، در راستاي توانمندسازي محققان  نظام تحقيقات مرتبط با سالمت
و مراكز تحقيقات علوم پزشكي  ها دانشگاهمختلفي با توجه به نيازسنجي به عمل آمده در سطح 

  :تاكنون شامل 1368انجام گرفته از سال  يها فعاليت. توسط اين معاونت برگزار گرديده است

رساني، مديريت تحقيق،  آموزشي روش تحقيق، اطالع  چهل كارگاه و برگزاري چهارصد 
، اخالق در پژوهش، استفاده از نتايج تحقيق، پزشكي مبتني بر شواهد، كارآزمايي باليني

 .و غيره ها اولويتن ييو تع يازسنجينحوه انجام ن
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 يپژوهشگران و دانشجويان علوم پزشك، سيزده هزار نفر از محققان حدود يتوانمندساز 
 كشور

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  )1387- 1368( توانمندسازي هاي كارگاه در كنندگان شركت تعداد: 1 نمودار

  :هاي آموزشي فرصت مطالعاتي داخل ايجاد دوره 
استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيات « اجرايينامه  آيين 3در راستاي اجراي ماده 

نامه  آيينو پيرو ابالغ  »ها و مؤسسات تحقيقات علوم پزشكي ، دانشكدهها دانشگاهعلمي 
ها و مؤسسات  ، دانشكدهها دانشگاهبه كليه  21/11/80الذكر در مورخ  بازنگري شده فوق

ارزشيابي واحدهاي واجد شرايط جهت ميزباني دوره فرصت مطالعاتي ، تحقيقات علوم پزشكي
مركز موفق به اخذ مجوز ميزباني دوره فرصت مطالعاتي  9داخل كشور برگزار گرديد و تاكنون 

هاي مذكور را  داخل كشور شده و حدود هفتاد نفر عضو هيات علمي فرصت گذراندن دوره
  .)2 شماره نمودار(  اند داشته
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  دوره از كننده استفاده علمي هيات اعضا و داخل مطالعاتي فرصت ميزباني مراكز رشد روند: 2 نمودار
)1381 -1387(  

  :كشور داخل به خارج از تحقيقاتي نوين و پيشرفته هاي روش انتقال از حمايت 
قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد فرصت الزم  46در راستاي تحقق اهداف ماده 

، مراكز و مؤسسات تحقيقاتي علوم ها دانشگاهگيري اعضاي هيأت علمي و محققان  جهت بهره
پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آخرين دستاوردهاي علمي و 

هاي علوم  هاي پيشرفته و نوين تحقيقاتي در عرصه ها و تكنيك يي با روشپژوهشي دنيا و آشنا
و مراكز تحقيقاتي داخل، وزارت بهداشت،  ها دانشگاهپزشكي در خارج از كشور و انتقال آن به 

هاي انتقال  اعطاي فرصت«العمل اجرايي  درمان و آموزش پزشكي اقدام به تدوين دستور
» اتي در حيطه علوم پزشكي از مراكز خارج از كشور به داخلپيشرفته و نوين تحقيق هاي روش

اقدام به ابالغ دستورالعمل فوق به كليه  1387بدين منظور اين معاونت در مرداد ماه .ده استكر
و مقرر گرديد تا پايان  دكرهاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي، درماني  دانشكده/ ها دانشگاه

جهت بررسي در استفاده از اين فرصت براي ن اداوطلبهاي  درخواست ،جاري آبان ماه سال
بانك « 1387در اين راستا نيز تا پايان شهريور ماه . شود ارسالبه اين معاونت كميته مربوطه، 

ها و مراكز تحقيقات علوم  دانشكده/ها دانشگاههاي اعضاي هيات علمي  اطالعاتي توانمندي
با  »صر بفرد تحقيقاتي موجود در كشورپيشرفته و منح هاي روشپزشكي كشور در زمينه 
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با هفت  ،1387پايان سال  از بين مدارك ارسالي تا. گردآوري شد ها دانشگاههمكاري كليه 
  .مورد درخواست انتقال تكنيك موافقت به عمل آمد

   المللي بينعلمي در سطح  هاي همكاريگسترش  .2
زير در  يها فعاليت المللي بينعلمي در سطح  موثر هاي همكاريبه منظور گسترش ارتباط و 

  :معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت انجام يافته است

 :المللي بين يها سازمانو مشاركت با  يهمكار 

،  (Collaboration Center)ايجاد قالب در  WHOمانند المللي بين يها سازمان با همكاري
 JPRM  )Joint Programme and Reviewساالنه دو برنامه و تحقيقاتي يها طرح فراخوان

Missi (پذيرفته طرح 129 مجموع از ،2004 لغايت 1992 هاي سال طي راستا اين در. باشد مي 
  .است بوده ايران پزشكي علوم محققان به مربوط طرح 32 تعداد ،شرقي مديترانه منطقه در شده

 

 

 
 

 

 

 منطقه كشورهاي از بهداشت جهاني سازمان دفتر توسط مصوب تحقيقاتي يها طرح پراكندگي: 3 نمودار
  )2004-1992( شرقي مديترانه

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي  JPRMانجام شده در راستاي برنامه  يها فعاليتجمله  از
 حاصل از نيازسنجي در چند استان كشور اي  پروژه مداخلهشش اجراي  حمايت مالي و فني در 

 با حمايت مالي سازمان جهاني بهداشت HSRصوص در خ دمتعد هاي آموزشي دوره گذراندن 

ايدز و ، ي غيرواگيرها بيماري، شيوه زندگي سالم هاي تحقيقاتي در خصوص اجراي پروژه 
 بهداشت باروري 

 دانشگاه علوم پزشكي  10انجام پروژه نيازسنجي و تعيين اولويت در  حمايت مالي در 
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استفاده از نتايج تحقيق در سطوح مختلف حمايت مالي و فني در تعيين موانع موجود در  
 كنندگان نتايج تحقيق  مصرف

 Knowledge(دانش راهكارهاي مناسب در تسهيل فرآيند انتقال  ارايهحمايت مالي و فني در  

Translation and Exchange(  
 انتقال دانش به منظور آشنايي محققان با ادبيات موضوع  هاي كارگاهحمايت مالي در طراحي  

 .هاي ملي اخالق در پژوهش يت مالي و فني در بررسي وضعيت موجود كميتهحما 

 مركز، 11 تعداد تاكنون ،بهداشت جهاني سازمان با  Collaboration centers در زمينه ايجاد 
  : از عبارتند اند كه شناخته شده ايران در بهداشت جهاني سازمان همكار پايگاه

 بهداشت، وزارت سالمت معاونت به وابسته ايران رفرانس هاي آزمايشگاه تحقيقات مركز −
  پزشكي آموزش و درمان

   تهران پزشكي علوم دانشگاه كبد و گوارش تحقيقات مركز −
   تهران پزشكي علوم دانشگاه متابوليسم و غدد تحقيقات مركز −
   بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه  متابوليسم و غدد تحقيقات مركز −
  فناوري و تحقيقات معاونت رساني اطالع واحد −

   كشور تغذيه تحقيقات انستيتو −
   پاستور انستيتو −
   بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه ريوي يها بيماري و سل تحقيقات مركز −
   اصفهان پزشكي علوم دانشگاه عروق و قلب تحقيقات مركز −
  ايران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت روان تحقيقات مركز −
  بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه آموزش مركزتوسعه −

 : المللي بينهمكاري با انستيتوهاي معتبر  

  سوئد كارولينسكاي انستيتو با همكاري 

هياتي ، به منظور گسترش همكاري في مابين انستيتو كارولينسكا و نهادهاي تحقيقاتي كشور
مشترك علمي را  هاي همكارياند تا زمينه  سفري به ايران داشته 2001از سوئد در ژانويه 

داشت تفاهم ميان معاونت ديا ،)1381آذر  18( 2002دسامبر  9در تاريخ . بررسي نمايند
 .تحقيقات و فناوري وزارت متبوع و رياست كارولينسكا در استكهلم امضا شد
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تاكنون بيست و سه طرح مشترك ميان مراكز  ،هاي به عمل آمده به دنبال آن طي فراخوان
كارولينسكاي سوئد با پشتيباني اين معاونت در حال انجام و يا به پايان علمي داخل كشور و 

  . گردد رسيده است و گزارش پيشرفت كار ساالنه يك بار اخذ مي

  تفاهم با آفريقاي جنوبي 
فريقاي آدرمان و آموزش پزشكي به ، ت اعزامي از سوي وزارت بهداشتياپيرو سفر ه

زمينه  ،1383در ارديبهشت ماه  MRC (Medical Research Council)جنوبي و ديدار از
به  MRCت آفريقايي با حضور رييس يادر اين راستا ه. مشترك فراهم گرديد هاي همكاري

  . تفاهم نامه مشترك ايران و افريقاي جنوبي به امضا رسيدايران سفر كرد و 

  همكاري با كشور بالروس 
ت كميسيون مشترك همكاري با كشور نشس ،1387با هماهنگي وزارت علوم در تير ماه سال 

 ،والن عالي رتبه تحقيقاتي دو طرف برگزار شد كه در نتيجه آنؤبالروس با حضور مس
 يها طرحفراخوان پذيرش ، نامه پيرو امضا تفاهم. علمي امضاء گرديد هاي همكارينامه  تفاهم

  .اند مشترك انجام و اكنون سه طرح تحقيقاتي مشترك به تصويب رسيده

  :كشور هاي سياستو  ها اولويتالمللي در راستاي  گسترش ارتباطات بين راهبردمطالعه و  
 وري از شبكه متخصصان علمي خارج از كشور ايجاد بهره برنامهطراحي  

 خارج از كشور مشترك بين محققان ايراني و  يها رپايي سمپوزيومب 
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 توسعه ساختار پژوهشي 

  : اختاري عبارتند ازس هاي شاخصمتغيرهاي مورد توجه در 

  : كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه .1
 بازگشايي دارالفنون مدرسه از بخشي عنوان به 1230 سال در پزشكي آموزش نوين مركز اولين
 تمامي 1364 سال در. گرديد تأسيس 1313 سال در تهران پزشكي دانشكده اولين آن دنبال به. شد

 علوم دانشگاه عنوان به وابسته، هاي بخش كليه همراه به پزشكي علوم به وابسته هاي دانشكده
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت نظارت تحت و شده جدا عالي آموزش وزارت از تهران پزشكي
 در پزشكي دانشكده هفت حدود انقالب پيروزي از قبل  مجموع در. ندگرفت قرار پزشكي
 سه و چهل تعداد 1387 سال در پزشكي علوم هاي دانشگاه كل تعداد اما ،بود شده ايجاد ها دانشگاه
 معاونت طرف از شده اعالم بندي تقسيم طبق. اند شده بندي تقسيم نوع سه به كه باشد، مي دانشگاه
 گروه در دانشگاه 9 تعداد پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت دانشجويي امور و آموزشي

. نمايند مي فعاليت ها دانشگاه اين در پزشكي علوم علمي هيأت اعضاء% 66 كه اند گرفته قرار يك
 در را پزشكي علوم عرصه علمي هيات اعضاء% 23 كه دارند قرار دو دسته در دانشگاه بيست تعداد
 در علمي هيات اعضاء% 4 كه دارند قرار دانشگاه چهارده تعداد ،سه گروه در. اند داده جاي خود
 شاهد، و مدرس تربيت پزشكي علوم هاي دانشكده البته. باشند مي فعاليت مشغول ها دانشگاه اين

 ساير گروه در و اند نشده منظور فوق بندي گروه در نيز ارتش و... ا بقيه پزشكي علوم هاي دانشگاه
  . دهند مي تشكيل را پژوهشگران% 7 ،پاستور انستيتو همراه به كه اند گرفته قرار ها دانشگاه

 :كشور پزشكي علوم تحقيقاتي مراكز .2

بخش تحقيقات و فناوري جايگاه روشني در كشور نداشت و براي ، پيروزي انقالب اسالمي قبل از
در سال . هاي كشور اختصاص يافت اعتبار خاصي به پژوهش در برنامه ،1368نخستين بار در سال 

تعداد ، 1383در سال . تعداد چهار مركز تحقيقات علوم پزشكي در كشور تصويب گرديد ،1373
دويست و بيست و دو مركز تحقيقات علوم پزشكي در ، 1387نه مركز و تا انتهاي سال نود و 

نمودار شماره چهار تعداد . اند و داراي مجوز فعاليت تحقيقاتي از شوراي گسترش شده كشور فعال
  . دهد نشان مي 1387 - 1373 هاي سالمراكز تحقيقات علوم پزشكي را طي 
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  )1378-1373( پزشكي علوم تحقيقاتي مراكز تعداد: 4 نمودار

پراكندگي تعداد مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشور بر اساس سابقه فعاليت و رديف بودجه در  
  .نشان داده شده است 3جدول شماره 

  ها دانشگاه گسترش و ارزشيابي نظارت، شوراي مصوب پزشكي علوم تحقيقات مراكز تعداد: 3 جدول

مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشور بر اساس زمينه فعاليت به دو گروه عمده باليني و بيومديكال 
  .دهد پراكندگي مراكز تحقيقاتي را بر اساس زمينه فعاليت نشان مي، 5نمودار شماره  .اند بندي شده طبقه

   

  1387 مصوب تا پايان سال  نوع مركز
  36  داراي رديف مستقل بودجه

فاقد رديف مستقل 
  بودجه

 66 سالبا سابقه فعاليت بيش از سه
  65  سال 3-1با سابقه فعاليت

 55 باسابقه زير يك سال فعاليت
  222 تعداد كل

4 11 12 16 26 33 42 52 61
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99 115 128
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  فعاليت زمينه اساس بر تحقيقاتي مراكز پراكندگي: 5 نمودار

 :هاي تحقيقاتي شبكه .3

 ،دنهاي تحقيقاتي علوم پزشكي به منظور ساماندهي و هدفمند كر شبكه 1379در سال 
. توانمندسازي و جلب همكاري سازمان يافته در بين مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي تشكيل گرديد

  :هاي تحقيقاتي عبارتند از اهداف ايجاد شبكه
  ي تحقيقاتي ملي و كالن در راستاي ماموريت شبكه ها اولويتتعيين  
شبكه  هماهنگي و همگرا كردن تحقيقات بين مراكز تحقيقاتي عضو به طوري كه همواره 

مراكز تحقيقاتي عضو پيوسته در % 50حداقل داراي يك طرح تحقيقاتي كالن بوده و حداقل
  . اجراي آن مشاركت داشته باشند

  ايجاد و تقويت روحيه كارگروهي در بين محققان و ذينفعان  
  هاي تحقيقاتي جهاني همگرا با شبكه المللي بينايجاد همكاري  
، ا توجه به استفاده بهينه و آسان از اطالعات، منابعارتقاي سطح كمي و كيفي تحقيقات ب 

  امكانات، تجهيزات موجود در مراكز تحقيقاتي عضو
  :ند كه عبارتند ازينما يت ميدر كشور فعال يپزشكشبكه تحقيقاتي  11در حال حاضر تعداد  

  شبكه پزشكي مولكولي: 1379سال  
 شبكه بيوتكنولوژي پزشكي  :1380سال  

  يياهان دارويشبكه گ:  1381سال 

  ييعلوم دارو تحقيقاتي و شبكه ياديبن يها سلول تحقيقاتي شبكه: 1384سال  
بكه تحقيقات طب سنتي، شبكه تحقيقاتي سرطان، شبكه تحقيقاتي علوم ش: 1385سال  

 شبكه تحقيقات سالمت روان ي، شبكه تحقيقات چشم پزشك ،اعصاب

 يو گرمسير يعفون يها بيماريشبكه تحقيقاتي : 1386سال  

42%58% مديكالبيو باليني
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 يدويست و دوازده عضو و صد و پنجاه و هشت طرح پژوهش يها دارا ن شبكهيدر حال حاضر ا
  .باشند مصوب مي

  :ها به طور خالصه شامل مجموعه عملكرد شبكه
، IV -HTLVوباكترپيلوري، كهلي(آزمايشگاهي قياس كيت تشخيصي در م سهتوليد و ساخت  

  توسط شبكه بيوتكنولوژي  )فريتين
با همكاري سازمان انتقال  HLA و DNAبانك  بانك تحقيقاتي تحت عنوان دو اندازي راه و ايجاد 

 توسط شبكه پزشكي مولكولي  خون و مركز تحقيقات ژنتيك

به سرپرستي ايران  EMROاي ژنوميك و بيوتكنولوژي با همكاري  اندازي شبكه منطقه راهو ايجاد  
  و پزشكي مولكوليهاي تحقيقاتي بيوتكنولوژي  توسط شبكه

ژنوميكس با همكاري شبكه تحقيقاتي پزشكي ملكولي و  المللي بينتهيه و تدارك كنگره  
  .تكنولوژي پزشكي بيو

 :انتشار مجالت علمي پژوهشي .4

تعداد مجالت علمي پژوهشي قبل از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي شش مجله بوده است كه 
مجالت  1379در سال . ندنمايه شده بود  Index Medicusتنها دو مورد آن در پايگاه اطالعاتي 

كه از اين ، عنوان افزايش يافت 142اين تعداد به  1387عنوان و تا پايان سال  53علمي پژوهشي به 
 و تعداد شش مجله در پايگاه  ISI (Web of  Science(مجله در پايگاه اطالعاتي  17 تعداد

Pubmed روند تعداد مجالت مربوط به علوم پزشكي را نشان  6نمودار شماره . اند نمايه شده
  .دهد مي
 

 

 

 

 

  )2008-2000( ايران اسالمي جمهوري در پزشكي علوم به مربوط مجالت تعداد روند: 6 نمودار
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  :سالمت اطالعات عرضه هاي پايگاه .5
پراكندگي طيف گسترده نيازهاي اطالعاتي از يك سو و هزينه گزاف تهيه منابع اطالعاتي مختلف و 

هاي عرضه اطالعات يا نظام  زمينه را براي احداث پايگاه ،مراكز و پردازش از سوي ديگر
  .وجود آمده بود، فراهم آورده است هرساني كارآمد كه پاسخي براي حل مشكالت ب اطالع

در عرضه نوين  هاي فناورياقدام به استفاده مطلوب از  ،معاونت تحقيقات و فنĤوري، 1379از سال 
هاي عرضه اطالعات پزشكي  الگوي مناسب جهت ايجاد پايگاه ارايه پزشكي ونواع منابع علمي، ا

ايجاد تحول در نگاه فعلي به ، اقداماين هدف از . استكرده  علوم پزشكي كشور يها دانشگاهدر 
رين راه ت ترين و سريع ها و تبديل آنها به مراكزي است كه انواع منابع اطالعاتي را از آسان كتابخانه

توان به مواردي از  هاي عرضه اطالعات مي هاي پايگاه از ويژگي. دنن قرار دهادر اختيار مخاطب
توليد اطالعات در ، رساني هاي مدرن اطالع بودن سيستم كتابخانه، مجهز بودن به نوآوري جمله باز

چاپي تجهيزات ديداري  غيرچاپي و انواع منابع اعم از  ارايهتنوع در تهيه و   كنار سازماندهي منابع،
  .اشاره كرد و شنيداري و موالژها و پوسترهاي آموزشي

علوم پزشكي كشور داراي پايگاه عرضه اطالعات پزشكي  يها دانشگاهدر حال حاضر كليه 
  .باشند مي
  :از عبارتند راستا اين در گرفته صورت يها فعاليت اهم

  د بازكردن سيستم كتابخانه و دسترسي به منابع موجو 
  رساني مدرن اطالع هاي فناوريتجهيز مراكز به  
 آموزش مستمر پرسنل و كاربران  

  هاي اطالعاتي در حوزه علوم پزشكي  و ايجاد بانكتوليد اطالعات  
انواع منابع اعم از چاپي و غير چاپي تجهيزات ديداري و شنيداري و  ارايهتنوع در تهيه و  

 موالژها و پوسترهاي آموزشي

  :الكترونيك سالمتكتابخانه  .6
 و اطالعاتي منابع به دسترسي تقاضاي رشد از ناشي فشارهاي بر ها كتابخانه آمدن فائق منظور  به

 از سالمت الكترونيك كتابخانه مدل ايجاد طرح دانشگاهي، اطالعات و دانش گستر جهان انفجار
   .كرد فعاليت به آغاز 1383 سال
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 خودكارسازي راستاي در كه است طرحي كشور پزشكي علوم هاي كتابخانه همگاني فناوري
 نظر مورد مراكز تا گرفت شكل سالمت و بهداشت حوزه به كمك براي پزشكي علوم هاي كتابخانه

  .دهد سوق نوين هاي فناوري دنياي به را
 تواند مي كه است الكترونيكي اعمال و ها برنامه وسايل، از اي مجموعه سالمت الكترونيك كتابخانه

 سازي، ذخيره گردآوري، ها، رسانه ساير يا كاغذ روي سنتي هاي كتابخانه توسط كه را خدماتي كليه
 در و كرده بازسازي و سازي شبيه الكترونيكي صورت به شوند مي اشاعه و بازيابي ، سازماندهي

 در كه است، اي افزار چند رسانه منر شكل به منابع كننده ارايه محيط، اين دهد، قرار كاربران اختيار
 براي و شده سازماندهي كننده، استفاده جمعيت به اطالعات دسترسي تسهيل و رساني سود جهت
  .است گرديده تجهيز كمكي وسايل و تسهيالت با جهاني شبكه به رهيابي

 حجم كاهش  اطالعاتي، منابع در زياد بسيار تنوع  توان مي الكترونيكي كتابخانه عمده هاي ويژگي از
  .برشمارد را زمان هر در و مكان هر از دسترسي  اطالعات، فيزيكي فضاي

 معاونت تاييد مورد اي كتابخانه افزارهاي نرم به مجهز دانشگاهي كتابخانه 27 تعداد  ،1387 سال در
 امكان حاضر حال در ها كتابخانه اين در نظر مورد افزارهاي نرم. گرفت قرار فنĤوري و تحقيقات
 موجود منابع ساير و مقاالت كتب،  تحقيقاتي، يها طرح  ها، نامه پايان قبيل از منابع انواع به دسترسي

  . سازند مي فراهم كاربران جهت فارسي و التين صورت به را ها كتابخانه در

   :پزشكي علوم محققان رساني اطالع شبكه .7
، باشند افزايش ميگيري از منابع علمي كه به طور فزاينده در حال  مراجعه و بهرهه منظور ب

پژوهان بتوانند در كمترين زمان و  و دانش تاداناس، بايست شرايطي را فراهم كرد تا كليه محققان مي
ايجاد يك شبكه  .قابل عرضه در كشور دسترسي يابندمرتبط و به راحتي به منابع اطالعاتي 

افزايش ، ي و پژوهشيتسريع انتقال و توليد اطالعات علمي در مراكز آموزش اطالعاتي به منظور
ايجاد ارتباط بين ، رساني پزشكي تبادل و كاربرد اطالعات در زمينه اطالع، سرعت دستيابي

تقويت روحيه همكاري و تعامل بين پژوهشگران و ، و مراكز و منابع علمي ها دانشگاه
ضرورت  آن ارايهتبديل، تبادل و ، آوري استفاده از استانداردهاي يكسان در جمع، پژوهان دانش
  .يافت

نوين تبادل  هاي روشمطالعات خود را پيرامون  1386 از سال معاونت تحقيقات و فنĤوري
اين . آغاز كردخود  يها فعاليتمجموعه در  المللي بينملي و  هايبا رعايت استانداردارتباطات 
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ه متخصصان و يساده و آسان كل يامكان دسترسايجاد زمينه مساعد جهت برنامه با هدف 
و ايجاد بستر مناسب جهت  يعلم يها رساختيها و ز يتوانمند، وهشگران كشور به اطالعاتپژ

  .رساني شروع به فعاليت كرده است تسريع انتقال و توليد اطالعات علمي در قالب شبكه اطالع
نقش ، ت اعمال شده روي اجزاو تغييرا سيستمقابليت مشاهده ارتباطات دروني شبكه مورد نظر 

و اعضا با ارتباط برقرار كردن با يكديگر به سوي كند  تاثيرات متقابل را به خوبي فراهم مياجزا و 
  .خواهند رفتاهداف سيستم پيش 

مجموعه اطالعات مرتبط با موضوع اعم از اطالعات مربوط به ، جامع به يك شبكه براي رسيدن
پزشكي و همچنين  رساني العكتب و اط، اندركاران امور مرتبط با نشريات مديران و دست، محققان

مراكز علمي و ، محصوالت علمي آنان، ات علميها و اطالعات مربوط به اعضاي هي داده
در ها و غيره  ايده، خبرها، ها شاخص ،خارج از كشوردر صورت نياز هاي مرتبط داخل و  دانشكده

  . شوند مرتبط مياي منسجم  ك ساختار شبكهو در ي آوري شده رساني پزشكي جمع اطالعزمينه 
، هاي اطالعاتي مختلف به شكل پويا و پيوسته امكان طراحي بانك ،ها در اين شبكه از اهم ويژگي

درج اطالعات مربوط به سمينارها ، رساني اندركاران اطالع ثبت و ارتباط اطالعات محققان و دست
  ،رساني اطالعساالنه مراكز ثبت و انتشار الكترونيكي خالصه عملكرد   رساني، هاي اطالع و نمايشگاه

ثبت جزوات آموزشي امكاناتي نظير  ، رساني اطالعتحقيقاتي  يها طرحثبت اطالعات مربوط به 
، هاي همكاري آنها بندي مخاطبان بر اساس زمينه بندي وگروه دسته  رساني پزشكي، مرتبط با اطالع

تهيه ، الكترونيكي از مخاطبان پيشنهادهايدريافت ، هاي مورد عالقه عضويت در رابطه با زمينه
بندي موضوعي از طريق  ارسال اخبار با طبقه، ذيربط هاي گروهخبرنامه الكترونيكي و ارسال به 

 Onlineامكان مشاوره   ،RSSارسال و دريافت آخرين اخبار با استفاده از فناوري ، پست الكترونيك
عات بين مخاطبان داخل و خارج گذاري اطال رساني بدون محدوديت، به اشتراك محققان اطالع

  . نام بردرا مي توان سازمان 

  :پشتيباني و هدايت فناوري اطالعات .8
يك . يابد نياز به مديريت و پشتيباني فناوري اطالعات اهميت ميي، كيالكترون يها طيدر مح
، جديد هاي فناوريسازي خدمات و  پيادهاز پس بايست اين اطمينان را داشته باشد كه  يم سازمان

رساني جهت نيل به اين  دفتر توسعه و هماهنگي اطالع. امكان پشتيباني و هدايت آنها وجود دارد
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بدست آوردن و  يزير برا هاي سياستفرآيندها و  يكارگير هبخود را در زمينه  يها فعاليتاهداف 
  :آغاز كرد فناوري اطالعاتاستفاده صحيح از 

  پشتيباني و نگهداري شبكه  
  اطالعات فناوريدر بخش دهي  دمتخ 
 در راستاي نياز سازمان اطالعات  ها و خريدهاي مربوط به فناوري همسوسازي هزينه 

   منابعو پشتيباني مديريت  
 گذاري در بخش فناوري اطالعات ريزي و سرمايه همكاري به منظور برنامه 

  :حوزه علوم پزشكي هاي فناورينظام  يو ارتقا اندازي راه .9
 فنĤوري و تحقيقات معاونت پزشكي، علوم در فنĤوري حيطه رشد و بسترسازي منظور به

 :است داده انجام را زير يها فعاليت

  ي نظام سالمتها اولويتهاي علم و فناوري بر اساس نيازها و  توسعه مراكز رشد و پارك 
 ي،داروي هاي فرآورده هاي زمينه در رشد مركز هفت اندازي راه جهت مالي حمايت 

 تخصصي مشاوره ارايه و مالي حمايت و پزشكي تجهيزات و دارويي گياهان بيوتكنولوژي،
 آنها جهت

 اندازي مراكز رشد سازي و آموزش ذينفعان در راستاي راه آگاه 

 اندازي و ارزيابي مراكز رشد فنĤوري راه هاي مرتبط با نامه ها و آيين تهيه دستورالعمل 

هاي  سلول ،زيست فناوري، ي داروييها اولويتحمايت مالي از مراكز رشد جديد التاسيس با  
  فناوري اطالعات و يتجهيزات پزشك، بنيادي

  برگزاري جلسات كميته تخصصي و  بازديد از مراكز متقاضي تاسيس 
  كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه در صنعت با مرتبط يها طرح از حمايت 
  درمان و بهداشت حوزه در نانوفناوري ملي يها طرح اجراي حسن رب نظارت و پيگيري 

 طريق از تحقيقاتي مختلف مراكز تجهيزات و تخصصي امكانات از محققان گيري بهره تسهيل 
 نانو آزمايشگاهي شبكه اندازي راه

  مشاركت و كارشناسي در تدوين استانداردهاي مربوط به لوازم و تجهيزات پزشكي  
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  :هاي تحقيقات دانشجويي گسترش كميتهايجاد و  .10
دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي با هدف ترويج و ارتقاي فرهنگ پژوهش بين دانشجويان گروه 

د، در حوزه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع آغاز به كار كر 1372پزشكي در سال 
مند به  انشجويان عالقههايي از د هاي تحقيقات دانشجويي به صورت مجموعه گيري كميته شكل

پزشكي كشور از مهمترين اقداماتي است كه تحت هدايت  يها دانشگاهفراگيري پژوهش در تمامي 
جمله اقدامات صورت گرفته جهت  از. هماهنگي تحقيقات به وقوع پيوسته است و نظارت دفتر
  : هاي دانشجويي شامل تقويت كميته

هاي مرتبط با پژوهش از  علوم پزشكي كشور در زمينه يها دانشگاهتوانمندسازي دانشجويان  
 آموزشي  هاي كارگاهطريق برگزاري 

 فضاهاي فيزيكي و تسهيالت الزم جهت تحقيقات دانشجويي، تامين وتوسعه منابع مالي 

 اي تحقيقات دانشجويي ايجاد شش شبكه منطقه 

هاي همكار  شبكهدر قالب  هاي تحقيقات دانشجويي با يكديگر ارتباط و همكاري كميته 
 اندازي شش شبكه همكار تحقيقات دانشجويي در كشور اي و راه منطقه

هاي علمي دانشجويي داخلي و  ها و همايش مادي و معنوي از برگزاري كارگاه هاي حمايت 
 خارجي

هاي تحقيقات دانشجويي به عنوان بستري مناسب و پويا در  هدايت، نظارت و تقويت كميته 
 كشور 

 ييدانشجوسمينار سراسري  ده برگزاري 

 يها دانشگاهارشد و دكترا توسط  يدر مقاطع كارشناس دانشجويي  نامه پايان 778 حمايت از 
 علوم پزشكي

 هاي تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور سايت اينترنتي كميته ايجاد 

 .هاي خارجي هاي دانشجويي جهت شركت در همايش اعزام دانشجويان كميته 

 هاي تحقيقات دانشجويي منشور اخالقي كميتهتهيه و تدوين  

 هاي سراسري دانشجويي تشكيل دبيرخانه دائمي كنگرهنامه  آيينتدوين  

 هاي تحقيقات دانشجويي تدوين دستورالعمل تورهاي تحقيقاتي كميته 

 هاي برتر دانشجويي انتخاب كميته هاي شاخصتدوين و بازنگري  

 جشنواره تحقيقاتي رازي معرفي دانشجويان محقق برتر در سيزدهمين 
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 سـال  در كشـور  سراسـر  پزشكي علوم هاي دانشگاه در دانشجويي تحقيقات هاي كميته يها فعاليت اهم
  :از عبارتند 1386
 هاي تحقيقات دانشجويي  كارگاه آموزشي توسط كميته 595برگزاري  

 كنگره دانشجويي  35برگزاري  

 خبرنامه يا مجله اختصاصي  68انتشار  

 طرح تحقيقاتي توسط دانشجويان عضو كميته  1055انجام  

 مقاله در مجالت داخلي  171چاپ  

 مقاله در مجالت خارجي  381چاپ  

 هاي داخلي  خالصه مقاله در كنگره 1389 ارايه 

 هاي خارجي  خالصه مقاله در كنگره 222 ارايه 

 مورد اختراع دانشجويي  7ثبت  

 ميته تحقيقات دانشجوييمورد كتاب توسط ك 35تاليف و ترجمه  

 :آموزشي يها بيمارستان در باليني تحقيقات توسعه پايگاه ايجاد .11

  ينيقات باليگاه توسعه تحقيپا 24ل يتشك 

توانمندسازي  ،ي تحقيقاتيها اولويتبه منظور انتخاب ها  گاهيپا راهبرديبرنامه ن يتدو 
 غيرهباليني، ساماندهي وضعيت پژوهش باليني و  اندادانشجويان و است

از سوي  ها بيمارستانهاي باليني در  تحقيقاتي مربوط به توسعه تحقيق يها طرحتهيه و تدوين  
 منتخب يها دانشگاه

  واحدهاي توسعه تحقيقات باليني رساني اطالعتشكيل سايت  
براي واحدهاي توسعه  Research assistantو  Research workerتنظيم برنامه آموزشي تربيت  

  تحقيقات باليني

  : باليني هاي كارآزمايي ثبت نظام
 ثبت مركز، اين ايجاد از هدف. است شده اندازي راه 1387 سال در معاونت اين حمايت با مركز اين

 فرآيند شدن هماهنگ باليني، هاي كارآزمايي مورد در رساني اطالع كشور، در باليني هاي كارآزمايي
 كارآزمايي مطالعات زمينه در عمومي آموزش و المللي بين استانداردهاي با باليني هاي كارآزمايي

   WWW.IRCT.IR:از است عبارت سايت اين الكترونيكي آدرس. است بوده آن اهميت و باليني
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  :جمعيتي تحقيقات هاي پايگاه ايجاد .12
 اندركاران دست براي قدرتمند ابزاري عنوان به اخير هاي سال در جامعه بر مبتني مشاركتي تحقيق

 طور به كه -افراد ساختن قادر تحقيق، نوع اين هدف. است كرده پيدا را خود جايگاه توسعه، امر
 و صدا رسانيدن در فعال نقش اينكه براي -شوند مي تلقي مطالعه مورد موضوعات تنها سنتي

 در شود تثبيت توسعه امر فرآيند در تواند مي مشاركتي تحقيق. باشد مي باشند، داشته خود نظريات
 راهي عنوان به روش اين. شود واقع مفيد درجه اين تا تواند نمي هرگز سنتي تحقيق كه حالي

ايده تأسيس  راستا، اين در. است شده شناخته بغرنج شرايط در گيري تصميم براي مطمئن
دانشگاه علوم  13ر حاض حال در گرفت، شكل 1379 سال در »جمعيت تحقيقات هاي پايگاه«

  . اند برگزيده نگر جامعه تحقيقات گسترش براي را هايي عرصه چنين پزشكي كشور 
  :از عبارتند راستا اين در گرفته صورت يها فعاليتاهم 

 هاي زمينه در مختلف آموزشي هاي كارگاه برگزاري طريق از محققين و جامعه توانمندسازي 
 تحقيقات هاي پايگاه ايجاد عملي و تئوري اصول جامعه، بر مبتني مشاركتي هاي پژوهش
 ...و جمعيتي

 »ايران اسالمي جمهوري در تجربه يك مرور« جامعه بر مبتني مشاركتي پژوهش كتاب تاليف 
  انگليسي و فارسي زبان دو به

 جمعيتي تحقيقات هاي پايگاه خودارزيابي فرم تهيه 

 جامعه بر مبتني مشاركتي پژوهش سراسري كنگره اولين برگزاري 

 هاي دانشگاه اي مداخله هاي پروژه از حمايت جهت بهداشت جهاني سازمان از بودجه اخذ 
  جمعيتي تحقيقات پايگاه پروژه مجري
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  فناوري و تحقيقات نتايج از استفاده دانش، انتشار و توليد )د

  :توليد دانش .1
هاي مهم عملكردي در نظام تحقيقات  يكي از حيطه) توليد دانش(معتبر هاي علمي  توليد داده
  .باشد سالمت مي

  : تحقيقاتي مراكز و پزشكي علوم هاي دانشگاه در مصوب تحقيقاتي يها طرح تعداد 
 مراكز و ها دانشگاه در تحقيقاتي طرح هزار چهل بر بالغ مجموعاً اخير سال هشت طي

  .است رسيده تصويب به كشور پزشكي علوم تحقيقات
 صورتي در گرديده، تصويب طرح 43 تعداد ،پژوهشگر نفر صد هر ازاي به ،1381 سال در
 كه است شده محاسبه پژوهشگر يكصد ازاي به طرح 62 تعداد ،1386 سال در نسبت اين كه

 كل% 55 ،1380 سال در توصيفي تحقيقاتي يها طرح تعداد. باشد مي رشد% 44 دهنده نشان
 1384 سال در درصد اين شده اتخاذ هاي سياست به توجه با كه است شده شامل را ها طرح
  . است يافته تقليل نصف به

بوده است در حالي كه اين  ها اولويتتحقيقاتي در راستاي  يها طرح% 21، 1381در سال 
  .افزايش يافته است% 60به حدود  1386درصد در سال 

  
  پزشكي علوم مصوب يها طرح كل به نسبت اولويت راستاي در يها طرح تعداد پراكندگي: 7 نمودار
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قانون توسعه اقتصادي اجتماعي  45تقاضا محور و مشتري مدار منطبق با بند د ماده  يها طرح 
  : فرهنگي كشور

تحقيقاتي تقاضا محور با اهداف زير به  يها طرحاجرايي حمايت از نامه  آيين، 1381از سال 
 : و مراكز تحقيقاتي ابالغ گرديد ها دانشگاهكليه 

  تقاضاگرا هاي پژوهشتوسعه  

 يها دستگاهاقتصادي و  هاي بخشمتقابل بخش پژوهش با  هاي همكاريافزايش  
   اجرايي

اجرايي از طريق انجام پژوهش و به  يها دستگاهمختلف  يها فعاليتوري  افزايش بهره 
   فرآيندهاي مربوط كارگيري نتايج آن در

هاي الزم براي تقاضاگرا كردن بخش پژوهش و كاستن از شدت عرضه  پايهايجاد  
 محوري در اين بخش 

 اي  كاربردي و توسعه هاي پژوهشحمايت از  

هاي كاربردي تقاضا محور در حوزه   پيرو تخصيص اعتبار مستقل جهت حمايت از پروژه
ه معاونت تحقيقات در حوز 45و تشكيل دبيرخانه مستقل بند د ماده  1386پزشكي در سال 

طرح تحقيقاتي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري با  95تعداد ، و فناوري وزرات بهداشت
، 1386پس از آن در سال . ميليون ريال به اين معاونت منتقل گرديد 7032اعتباري بالغ بر 

رار طرح مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت كه از اين تعداد ده طرح مورد تاييد ق 43تعداد 
تا پايان دي ماه سي طرح بوده است كه تاكنون  1387واصله در سال  يها طرحتعداد . گرفت

طرح  114تعداد  ،تاكنون 1381در مجموع از ابتداي سال  وتعداد نه طرح به تصويب رسيده 
  . كاربردي و تقاضا محور به تصويب رسيده است

  استفاده از نتايج تحقيقات .2
 و تغيير به منجر سالمت نظام در ملي تحقيقاتي طرح چهارده نتايج ،1380 -1376 هاي سال طي
 در طرح نتايج اساس بر ملي دستورالعمل بيست و است شده ايران در سالمت سيستم بهبود يا

با  مبارزه خانواده، بهداشت هاي در زمينه عملي راهنماي سيزده و طراحي سالمت سيستم
نه شده يستم نهاديو در س يگسترش شبكه بازنگري، ا بهداشت حرفه، طيبهداشت مح، ها بيماري
ده يد انبوه رسيبه تول) مرتبط با صنعت(دو در هزار  يقاتيتحق يها طرح% 7/4در مجموع . است
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ده به يد انبوه رسيكه به تول يقات مرتبط با سالمتيحاصل از تحق ياست و نسبت اختراعات مل
 .باشد يدو در هزار م ،تعداد محققان فعال

اي در نظام  تعداد هزار چهارصد و هشتاد طرح تحقيقاتي مداخله، 1386 -1379 هاي لساطي 
  .علوم پزشكي كشور به مورد اجرا گذارده شده است يها دانشگاهسالمت در 

ج دو طرح به ينتا، از كل چهل و دو پروژه مرتبط با صنعت 1380بر اساس مستندات، در سال 
  .ده استيد انبوه رسيساخت و تول

در سطح  HSRتعداد چهارصد و پنجاه طرح تحقيقاتي  1387تا پايان بهمن ماه  1382ال از س
 . كشور به پايان رسيده است كه از نتايج آنها در نظام سالمت استفاده شده است

 ها، روش اصالح و مشكالت حل ها، گيري تصميم در تحقيقات نتايج از استفاده اهميت به توجه با
 ارزيابي به بهداشت جهاني سازمان همكاري با فناوري و تحقيقات معاونت 1383 سال در

 داد نشان بررسي آن نتايج. پرداخت ايران در سل بيماري زمينه در دانش انتشار و انتقال چگونگي
 قرار ذينفعان اختيار در را خود تحقيق ياه گزارش يا مقاالت از اي چكيده غالباً محققان% 56 كه
 ارايههاي موجود نتايج را  يافته منظم مرور قالب در% 18 فقط خصوص اين در. دهند مي
  .ندينما يم

هاي  آنان نيز با مديريت% 71محققان با پرسنل تخصصي شامل پزشكان، پرستاران و% 75
% 31فراواني انتقال دانش به مردم برابر . اند موسسات پزشكي كشور تبادل و انتقال دانش داشته

  .بوده است
  .%)5معادل ( بوده است ييهاي دارو با مديران بخش خصوصي و شركت ،محققانن تعامل يكمتر
 بـه  منجـر  كه ييها طرح تعداد ،پزشكي علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه ارزشيابي نتايج  اساس بر

 سـالمت  ارتقاي يا پژوهشي آموزش، درماني،-بهداشتي خدمات ارايه و مديريت سيستم در تغيير
 8در نمودار شـماره   ،باشند شده دارويي ايه فرآورده و پزشكي علوم صنايع در توليد يا و جامعه
 كميتـه  در كـه  اسـت  ييهـا  طـرح  تعـداد  شامل شده ياد اطالعات كه است ذكر به الزم( .اند آمده

  ).اند گرفته قرار تاييد مورد فناوري و تحقيقات معاونت مستقر تخصصي
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  خدمات ارايه و مديريت سيستم، در تغيير به منجر يها طرح تعداد توزيع: 8 نمودار
 )1381 -1386( 

گذاران از نتايج تحقيقات انجام  استيو س ييران اجرايبسياري از محققان و مد رسد به نظر مي
نفعان بوده و يا  مناسب نتايج به ذي ارايهنمايند كه اين امر يا به دليل عدم  شده داخلي استفاده نمي

اميد . باشد مناسب جهت انتقال دانش و استفاده از نتايج آنها مي سازوكارهايبه دليل عدم وجود 
اندازي سامانه جامع علم و فنĤوري در كشور و تشويق محققان به انتشار نتايج در  است كه با راه

  .اين دو نقيصه رفع گردد ،المللي منابع معتبر ملي و بين

  انتشار دانش .3
  :يپزشك علوم با مرتبط مقاالت انتشار 

 هشت به 1357 سال در مقاله دويست از كمتر تعداد از ،كشور پزشكي علوم مقاالت كل تعداد
 نيز شده نمايه مقاالت تعداد رشد. است يافته افزايش 1386 سال پايان تا مقاله ده و صد و هزار
 طبق بر( 1386 سال انتهاي در كه اي گونه به است بوده برخوردار بااليي بسيار سرعت از

 مقاالت كل از% 88 ،)پزشكي علوم هاي دانشگاه پژوهشي يها فعاليت ساليانه ارزشيابي گزارش
  .اند شده نمايه معتبر هاي نامه نمايه از يكي حداقل در ،شده منتشر
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   معتبر اطالعاتي هاي بانك در شده نمايه مقاالت و شده منتشر مقاالت كل تعداد پراكندگي: 9 نمودار
)2003 - 2007(  

در برنامه  ،)ISI(نامه استنادي علوم  با توجه به اهميت شاخص تعداد مقاالت ايندكس شده در نمايه
 2008در سال  روند تعداد مقاالت مرتبط با علوم پزشكي ايندكس شده در اين نمايه، چهارم توسعه
  .از رشد بسيار بااليي برخوردار بوده است 2000نسبت به سال 
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  )ISI) (2000 -2008( علوم استنادي نامه نمايه اطالعاتي بانك در شده نمايه مقاالت تعداد: 10 نمودار

طي يك دهه اخير بيش از بيست برابر افزايش   ISIرتبط با علوم پزشكي نمايه شده درمقاالت متعداد 
  .)2008مقاله در سال  3686به  1998مورد در سال  180از ( داشته است 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )SCOPUS )2000-2008 اطالعاتي بانك در شده نمايه مقاالت تعداد: 11 نمودار
   

330 435 533 866
990

1619 1978

3008
3686

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

داد
تع

380 423 733
1175 1379 2259

3228 4305

6546

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

294 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )Medline )2000-2008اطالعاتي بانك در شده نمايه مقاالت تعداد: 12 نمودار

ها و مراكز تحقيقات علوم  دانشكده، ها دانشگاهپژوهشي  يها فعاليتبراساس نتايج ارزشيابي ساليانه 
 دهد طي شش سال اخير شاخص تعداد مقاله به پژوهشگر تغييرات زير را نشان ميپزشكي كشور 

  .)13نمودار شماره (
   

183 261 366
584 760

1076
1577

2141

3638

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2002 2004 2006 2008



پژوهش در نظام سالمت  
 

295 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )1386- 1381( پژوهشگر هر ازاي به پزشكي علوم با مرتبط مقاالت نسبت روند: 13 نمودار

اخير متوسط انتشار مقاله توسط هر پژوهشگر كمتر  هاي سالاين نمودار بيانگر آن است كه اگرچه طي 
اي داشته است  رشد قابل مالحظه 1381نسبت به سال  1386اما اين شاخص در سال ، از يك بوده

  ).رشدي معادل سه برابر(
چهار برابر رشد  ها بيش از شده در كنگره ارايهتعداد خالصه مقاالت  1386- 1379 هاي سالدر طي 

  ).14شماره  نمودار(داشته است 
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  المللي بين و داخلي هاي كنگره در پزشكي علوم با مرتبط مقاالت خالصه انتشار روند: 14 نمودار

)1379 -1386(  

 :تاليف كتاب 
ها و مراكز تحقيقات  دانشكده، ها دانشگاهپژوهشي  يها فعاليتبراساس نتايج ارزشيابي ساليانه  

شش سال اخير تاليف كتاب بر اساس تعاريف مورد نظر نوسانات زير علوم پزشكي كشور طي 
  .)15نمودار شماره ( دهد را نشان مي
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  )1386- 1381( پزشكي علوم حوزه با مرتبط تاليفي كتب تعداد روند: 15 نمودار

تاليف في است كه از واژه ياد شده مربوط به تغيير تعريف كتاب در نمودار يعلت نزول رشد تال
 1385به نحوي كه از سال . شده است 1386الي  1381 هاي سال يدر ط يابيدر فرآيند ارزش

شده در  ارايهاز منابع % 5شرط ديگري نيز به شرايط قبلي اضافه گرديد به اين صورت كه حداقل 
  . كتاب تاليفي مربوط به فرد نويسنده باشد

  :نوآوري و اختراع ثبت تعداد 
 تعداد ؛پزشكي علوم هاي دانشگاه پژوهشي يها فعاليت ساليانه يابيارزش گزارش اساس بر

 در مورد 209 به ،1381 سال در مورد ده از پزشكي علوم با مرتبط ژن ثبت و نوآوري اختراع،
 نيروهاي شناسايي منظور به فناوري و تحقيقات معاونت ضمن در. است يافته افزايش 1386 سال
راعات اخت و ابداعات كميته تشكيل به اقدام ،1385 سال از مبدع و مخترع مكتشف، زبده و نخبه

مورد اختراع و  147تعداد  1387اين كميته تا پايان دي ماه . در محل اين معاونت كرده است
مورد احراز نخبگي و استعداد درخشان به تاييد  13در . اكتشاف را مورد بررسي قرارداده است

جهت  ها طرحمورد نيز  14در شش مورد نياز به ارايه مدارك بيشتر و در . اين كميته رسيده است
 و يا مراكز تحقيقاتي جهت انجام تحقيقات در ها دانشگاهارجاع به . كارشناسي ارسال شده است

در هفت مورد ارجاع جهت ثبت در اداره ثبت اختراعات يا طرح در . مورد صورت گرفته است 9
 71در . ارجاع شده است ها بنا بر ارتباط موضوع، در ساير معاونتوزارت علوم يا انجام امور 
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نامه ارتقاي هيأت علمي مورد بررسي  هاي ابداعات و اختراعات مربوط به آيين مورد پرونده
  . مورد آن نيز تاييد شده است 38قرارگرفته كه 

  :پزشكي علوم با مرتبط المللي بين كتب در مقاله به ارجاعات تعداد 
 سال به نسبت 1386 سال در پزشكي علوم با مرتبط المللي بين كتب در مقاله به جاعاتار تعداد
 كميت و كيفيت افزايش از ناشي تواند مي امر اين كه است يافته افزايش برابر شش حدود 1381
   .باشد شده چاپ مقاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

  پزشكي علوم با مرتبط المللي بين كتب در مقاله به ارجاعات تعداد روند: 16 نمودار
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   1404بيني روندها براي افق  پيش
كشور در افق  يا اهداف آرماني انداز چشمدر تحقق اهداف  يقات و فناوريگاه بخش تحقينقش و جا

  :بيست ساله عبارت است از
بر سهم برتر منابع  ي، متكيورد علم و فنايشرفته، توانا در توليبرخوردار از دانش پ يا جامعه 

 )انداز چشمبند دو سند ( يد مليدر تول يه اجتماعيو سرما يانسان

با  يجنوب غرب يايدر سطح منطقه آس يو فناور ي، علميگاه اول اقتصاديبه جا نافتيدست  
سطح  ينسب ي، ارتقايد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصاديو تول يافزار د بر جنبش نرميتاك

 )انداز شمچبند شش سند (دن به اشتغال كامل يدرآمد سرانه و رس

، كشور و با الهام و التزام به آن يدر عرصه توسعه علم يمتعال هاي سياستن يپس از ابالغ چن 
ك فصل يدر برنامه چهارم توسعه كشور در  يها و اهداف كالن توسعه علم و فناور استيس

  .)مورد اشاره در بخش حاكميت و رهبري( ابالغ شد ييبر دانا يمجزا و تحت عنوان توسعه مبتن
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  يو فرهنگ ياجتماعي، در برنامه چهارم توسعه اقتصاد يفيو ك يكمي، اهداف آرمان

  اهداف آرماني اهداف كيفي اهداف كمي
برخورداراي جامعه به رسيدن 

 توليد در توانا پيشرفته، دانش از
 سهم بر متكي فناوري و علم
  ملي توليد در انساني منابع برتر

 اول، جايگاه به يافتن دست 
 در فناوري و علمي اقتصادي

 جنوب آسيايي منطقه سطح
 نرم جنبش بر تاكيد با غربي
  علم توليد و افزاري

وامكاناتبسيجوساماندهي 
 افزايش جهت در كشور هاي ظرفيت
 جهان علمي توليدات در كشور سهم

 بندي رده در ايران موقعيت ارتقاي و
 جهاني

 و نوآوري كارآفريني، از پشتيباني 
 به پژوهشي و فني استعدادهاي

 خالق، انساني نيروي تربيت منظور
 و علوم با هنگام به و آفرين كار

  روز فناوري
 هاي شيوه نوسازي و ساماندهي 

 به فناوري و پژوهش مديريت
 هاي هزينه وري بهره افزايش منظور

  تحقيقاتي
 ترويج و افزاري نرم نهضت تقويت 

 شاخص ارتقاي منظور به پژوهش
 با رقابتي توان و پژوهشي وري بهره

 رويكردجهاني

 تالش و دانايي بازار ساختن فعال 
 و متنوع اقتصاد به دستيابي براي
 آگاهي و دانش منابع بر متكي

  نوين فناوري و انساني ،سرمايه
 و بنيان دانش هاي شركت توسعه 

 توليد تا تحقيق ساختارهاي تكميل
 فناوري كسب يا و ايجاد منظور به
  نو هاي فناوري ويژه به

 ناخالص توليد به پژوهشي مخارج درصد 
 داخلي

 در شده چاپ گزارش كتاب، مقاله، تعداد 
  علمي معتبر ناشران توسط يا مجالت

  تحقيقاتي مراكز تعداد 
 در شاغل مهندسان و دانشمندان تعداد 

  )نفر ميليون هر ازاي به( توسعه و تحقيق
 با مشترك پژوهشي هاي پروژه تعداد 

  خصوصي بخش
 ثبت جديد يافته توسعه محصوالت تعداد 

  شده
 ها پارك در مستقر پا نو هاي شركت تعداد 

  فناوري و علم رشد مراكز و
  تحقيقاتي مراكز هاي شبكه تعداد 

  پژوهشي هاي قطب و ملي مراكز تعداد 
 سفارشي پژوهشي هاي پروژه تعداد 

 )متقاضي داراي(

  و توسعه تحقيق تفكر هاي كانون تعداد 
 به توسعه و تحقيق هاي هزينه درصد 

  ها شركت درآمد نسبت
 ازاي به( علمي امتياز جواز ثبت تعداد 

  )نفر ميليون هر
 علمي جوازهاي از دريافتي امتياز حق 

  شده ثبت
 هاي فناوري به مربوط مستندات تعداد 

  جديد
 و علم رشد مراكز و هاي پارك تعداد 

  فناوري
  بنيان دانش هاي شركت تعداد 
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 در) غيرپزشكي و پزشكي( كشور كل فناوري و تحقيقات بخش كمي اهداف رشد روند بيني پيش
  فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه انتهاي
هاي معتبر  پژوهشي نمايه شده در سايت -افزايش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي 

 به سيزده هزار مقاله المللي بين

  مركز  152به ) ، خصوصييدولت(افزايش تعداد مراكز تحقيقاتي  
 به هشتاد شبكه  يقاتيتحق يها افزايش تعداد شبكه 

 هاي تفكر به پنجاه كانون  افزايش تعداد كانون 

  به چهار جواز علمي) ون نفريليدر هر م( ياز علميافزايش تعداد ثبت جواز امت 
و جهت تعيين سهم ها در حيطه علوم پزشكي محاسبه شده  بقيه شاخص، به استثناي دو مورد آخر

  . گردد يم برنامه در محاسبه منظور در شدهبيني  پيشيك سوم از مقادير  شاخص ها در علوم پزشكي،

  قات و فناوري در حيطه علوم پزشكياهداف كمي بخش تحقي
 بر المللي بين معتبر هاي سايت در شده نمايه پژوهشي -علمي مجالت در شده چاپ مقاالت تعداد
 Web ofاطالعاتي پايگاه در پزشكي علوم حيطه در شده نمايه مقاالت تعداد موجود، مستندات اساس

Science /ISI 1200 معادل 1383 سال در برنامه بيني پيش. باشد مي مقاله 1978 برابر 1385 سال در 
 يافته افزايش 3686 به 1387 سال در و مقاله 3008 به ميزان اين 1386 سال در. بود پزشكي علوم مقاله
 اعداد شد ذكر كه طور همان. باشد مي توسعه چهارم برنامه در شده بيني پيش ميزان از بيش كه است
 در آمار اين و باشد مي Web of Science /ISIاطالعاتي پايگاه در شده نمايه مقاالت به مربوط فوق
 به المللي بين معتبر هاي سايت در شده نمايه پژوهشي-علمي مجالت در شده چاپ مقاالت كليه مورد
  .)17 شماره نمودار( باشد مي زير شرح
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هاي اطالعاتي  دهد كه تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت نمايه شده در پايگاه نمودار فوق نشان مي
  . باشد بيني اين شاخص در پايان برنامه چهارم مي بيش از دو برابر پيش المللي بينمعتبر 

  : باشد برخي از داليل افزايش تعداد مقاالت در حيطه علوم پزشكي به قرار زير مي
 المللي بينهاي معتبر  مقاالت چاپ شده در سايت يتشويق محققان دارا -1

مصوب داخل كشور در  يپژوهش_يعلم تشويق و ترغيب نشريات جهت نمايه كردن مجالت -2
 . المللي بينهاي  نامه نمايه

  Ph.Dهاي مشترك از طريق تربيت دانشجويان  و انجام پروژه المللي بين هاي همكاريحمايت از  -3
  .شده است المللي بينكه منجر به انتشار مقاالت در مجالت معتبر 

  كيفي يها طرحپژوهشي جهت انجام  يها طرحهاي  افزايش بودجه -4

 و خصوصي يدولت يتعداد مراكز پژوهش

برنامه چهارم كه سال شروع  1383در سالو خصوصي علوم پزشكي  يتعداد مراكز پژوهش دولت
بيني شده  مركز تحقيقاتي دولتي بوده است كه بيش از ميزان پيش 99باشد برابر با  توسعه كشور مي

تعداد  1387در پايان سال . باشد وده ميمركز تحقيقات علوم پزشكي دولتي ب 65شاخص برنامه كه 
برنامه در پايان سال بيني  پيشمركز افزايش يافته كه از  222مراكز تحقيقات علوم پزشكي دولتي به 

بازنگري دستورالعمل تاسيس مراكز تحقيقات . استبسيار بيشتر  ،مركز تحقيقاتي است 152كه  1388
مراكز تحقيقات خصوصي در حيطه علوم پزشكي از علوم پزشكي دولتي و تهيه دستورالعمل تاسيس 

  . جمله اقداماتي است كه به تسهيل اين روند كمك كرده است

  يقاتيتحق يها تعداد شبكه
بيني  پيش. يك مورد بود يعلوم پزشك تحقيقاتيتعداد شبكه  ،در سال شروع برنامه چهارم توسعه كشور

سال پنج مورد به ازاي هر  26به  1388سال عني دران برنامه ييبرنامه آنست كه اين ميزان در سال پا
ن يشبكه بود، ا 11كه برابر  1387مصوب در سال  يها شبكه افزايش يابد كه با توجه به تعداد شبكه

بيني برنامه در مورد تعداد  رسد پيش البته به نظر مي. باشد ه كمتر ميبيني شد شاخص از ميزان پيش
هاي  حمايتي از شبكه هاي سياسترسد اعمال  به نظر مي. باشد ميغيرواقعي ، هاي تحقيقاتي شبكه

تحقيقاتي موجود و نظارت بر عملكرد آنان نسبت به افزايش كمي تعداد شبكه ها در اولويت بيشتري 
  . قرار دارد
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و با توجه  ندشبكه فعال در بخش علوم پزشكي مورد ارزيابي كيفي قرار گرفت 11تعداد  ،1387در سال 
بر اساس اين . هاي تحقيقاتي مورد بازنگري كلي قرار گرفت تاسيس شبكهنامه  آيين، د آنهابه عملكر
مورد قبول باشد بلكه  هاي شاخصها جزو  رسد كه افزايش تعداد شبكه ديگر به نظر نمي ،بازنگري

در مسير حل مشكالت مهم بهداشتي درماني جزو ) Mega Project(هاي بزرگ ملي  انجام ابر پروژه
  . ها تعريف شده است يف اصلي شبكهوظا

تشكيل يك شبكه را داده و پس ، مسالههاي حل  چند مركز تحقيقاتي حول محور پروژه، با اين تعريف
هاي موجود  البته شبكه. وجود بياورند هتوانند تغيير نقش داده و شبكه جديدي را ب مي ،ها از اتمام پروژه

  . گردند بزرگ باشند حمايت ميچند مركزي و  يها طرحكه داراي  تا زماني
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   رو ي پيشها چالش
موانع و مشكالت نظام تحقيقات سالمت در كشور ما در بسياري از ابعاد شبيه مشكالت ساير 

اي نظير نداشتن فرهنگ تحقيق در جامعه و عدم  عمده مسايل. باشد كشورهاي در حال توسعه مي
نتايج . ريزان وجود دارد كارگزاران و برنامهبخصوص در سطح ، احساس نياز افراد به پژوهش

بعد مورد استفاده قرار گيرد و همواره بايد به  ها سالگذاري در گستره تحقيقات ممكن است  سرمايه
  . اي الزاما نبايد خود نتيجه گيرنده باشد كننده هر شروع ،خاطر داشت كه در امر تحقيق

  :المت به طور خالصه آمده استهاي موجود در نظام تحقيقات س در زير اهم چالش
فقدان همكاري و هماهنگي الزم بين بخش علم و فناوري در حوزه علوم پزشكي با علوم غير  

 شيمي و مهندسي ، پزشكي بخصوص فيزيك

 المللي بينفناوري در سطح  وجود مشكالت و موانع سياسي تاثيرگذار بر حوزه علم و 

 كارآمد فقدان برخورداري از نظام مديريت اطالعات  

 مختلف علم و فناوري  هاي بخشنداشتن شفافيت تخصيص منابع مالي در  

  ستم سالمت يمورد استفاده در س يها طرحج يستم ثبت اطالعات در خصوص نتايفقدان س 
  Patentsدر خصوص اختراعات و  يفقدان بانك اطالعات 

  وفناوريهاي مرتبط با علم  اركت و حمايت بخش خصوصي در زمينهكمبود مش 
 متخصصان و   Ph.Dكمبود نيروي انساني تربيت شده به عنوان دستيار محققان در سطح  

 فقدان نظام جامع حق مالكيت معنوي 

هاي سنگين  توليدي به علت مشغله هاي پژوهشبه امر فناوري و  ها دانشگاهكمبود اهتمام  
 بهداشتي درماني

  ت علمي در مقابل درمان و خدمات بالينيهيا يكمبود جذابيت پژوهش و فناوري در منظر اعضا 
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   پيشنهادها
، ريزي و توجه ويژه در ابعاد مختلف فرهنگي پيشرفت تحقيقات علوم پزشكي در آينده نياز به برنامه

هاي مناسب در  بر اين اساس رهيافت. فناوري دارد منابع مالي و، مديريتي و ساختاري، نيروي انساني
  :دنگرد مي ارايهابعاد مختلف به شرح زير 

  :فرهنگي .1
ويژه در موسسات  هتالش در جهت ايجاد فرهنگ تحقيق و ابداع در سطوح مختلف جامعه ب 

  آموزشي
  حمايت اجتماعي از كارآفرينان در حيطه تحقيقات و فناوري و تشويق و تكريم آنان 
بر نتايج مطالعات ريزي مبتني  ريزان و مجريان آنها و تاكيد بر لزوم برنامه اعتمادسازي در برنامه 

 هاي تحقيقاتي  و يافته

  :مديريتي و ساختاري .2
 بر مبتني و محيطي نيازهاي با متناسب كشور تحقيقاتي يها اولويت و اساسي محورهاي تدوين 

  شواهد
  ژوهشي پ يها فعاليت استانداردهاي تدوين 
   مختلف هاي بخش در تحقيقات نتايج كارگيري به و تحقيقات كردن هدفمند 
   كشور از خارج و داخل دانشگاهي بين علمي همكاري تقويت 
   فناوري و علم بخش در كارآمد نيروهاي حفظ براي قانوني كارهاي و ساز تقويتيا  ايجاد 
  ساماندهي نظام علم و فناوري و تعيين متولي براي آن  
حمايت از مجالت علمي پژوهشي داخلي جهت ارتقاي كيفي آنها با توجه به معيارهاي  

  المللي بينپذيرفته شده 
اكتشافات و حق مالكيت معنوي ، تدوين قوانين جديد و مقررات الزم براي ثبت اختراعات 

  علمي
 هاي علمي و مراكز تحقيقات خصوصي در راستاي توجه به پژوهش حمايت از انجمن 

گذاران بخش سالمت به استفاده از نتايج تحقيقات و  مديران اجرايي و سياستترغيب  
  گيري مبتني بر پژوهش  تصميم
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 يها دانشگاهانتشار و استفاده از نتايج تحقيقات در ، ايجاد و توسعه ساختارهاي مدون جهت 
  علوم پزشكي كشور 

  :انساني نيروي .3
  عالي سطوح در متخصص نيروهاي تربيت تقويت و تداوم 
  پژوهشي نيازهاي با آموختگان دانش تربيت نظام سازي متناسب 
  محققان براي مشوق محيط ايجاد 
   ارشد دانشمندان و پژوهان دانش از ويژه حمايت استمرار 
  كشور پژوهشي نياز مبناي بر محققان سازي توانمند هاي برنامه توسعه 

   ها دانشگاه تحقيقاتي مراكز در پژوهشي اي حرفه نيروهاي بكارگيري و جذب 

  :مالي .4
  افزايش اعتبارات مالي و افزايش سهم بيشتر علم و فناوري از توليد ناخالص ملي  
  گذاري و مشاركت در امر تحقيق  تشويق بخش خصوصي براي سرمايه 
  تامين مالي محققان 
  ي پژوهشي ها اولويتشفاف سازي و قانونمند كردن سيستم تخصيص منابع بر مبناي  

  :فناوري .5
   علمي رساني اطالع نظام توسعه و تكميل 
  جهاني اطالعاتي منابع به دستيابي براي فناوري جدي ابزارهاي از مندي بهره 
 مجالت،( كشور پژوهشي-علمي هاي حوزه با مرتبط اطالعاتي هاي بانك كردن روز به و توسعه 

  )غيره و مقاالت
 سطح در تحقيقاتي مقاالت و پيشنهادي يها طرح ثبت الكترونيك سيستم روزآمدسازي 

  كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه
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  جايگاه دارو در نظام سالمت

  مقدمه

رشد و توسعه داروسازي كشور . سال اخير شاهد تحوالت عظيمي بوده است 30نظام دارويي ايران در 
 عنوان متولي اصلي پيگيري، اجرا، هنقش معاونت غذا و دارو ب. باشد ميغيرقابل انكار  ها هدر همه عرص

موجب  به. بيش از هر بخشي حائز اهميت است ،ملي دارويي ايران هاي سياستنظارت و ارزشيابي 
مجلس و اصالحات بعدي آن واردات، صادرات، توليد، توزيع و عرضه هرگونه  1334قانون مصوب 

در . دارويي و بيولوژيك مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است فرآورده
 :مداركي از جمله موارد ذيل است ارايهحال حاضر شرط صدور مجوز منوط به 

اين فهرست توسط شوراي بررسي و تدوين . دارو بايد در فهرست داروهاي رسمي كشور باشد 
ود را از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دريافت داروهاي ايران كه اعضاي آن حكم خ

باليني و  هاي هو نمايندگان نظام پزشكي، شوراي عالي بيمه، معاونت سالمت، كميتكنند  مي
نيز در آن عضويت دارند و به رياست معاون غذا و دارو ) حسب مورد(تخصصي پزشكي 

ع دارويي به فهرست صرفاً با حذف و يا اضافه شدن هرنو. شود ، تدوين ميگردد مي تشكيل
  .تصويب اين شورا ميسر است

تحويل پرونده كامل دارويي توسط توليدكننده داخلي يا وارداتي شامل كليه نكات علمي و فني  
دارو، اثربخشي و عوارض جانبي آن به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد  مربوط به توليد

  مخدر
احد مربوطه توسط كارشناسان بازرسي و نظارت اداره كل و (GMP)تاييد شرايط بهينه توليد  

  نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
 ،ارت بر دارو به كميسيون قانوني ساخت و وروداداره كل نظگزارش پرونده دارو توسط  ارايه 

و اصالحات بعدي آن داراي اعضاي مشخص است و ورود  1334قانون  20كه به موجب ماده 
 .با تصويب آن كميسيون ميسر است فاًدارو به بازار صر

در زمينه واردات، توليد و توزيع دارو مستلزم اخذ مجوز قبلي از وزارت  ها شركتفعاليت كليه 
و احراز شرايط ) داروساز(ول فني واجد شرايط ؤبراي صدور مجوز فعاليت، معرفي مس. بهداشت است

 .باشد ميضروري .. .و GMP، GDPفني از قبيل 
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تاسيس و اداره داروخانه نيز به موجب قانون، جب قانون صرفاً در داروخانه مجاز و به مو عرضه دارو
در حال حاضر مجوز تاسيس داروخانه و پروانه . منوط به صدور مجوز توسط وزارت بهداشت است

شود و صرفاً در مواردي كه  علوم پزشكي صادر مي يها دانشگاهول فني داروخانه توسط مسؤ
به كميسيون مربوطه در اداره كل نظارت بر امور دارو  ،ابالغي نباشدنامه  آييندرخواستي در چارچوب 

تاسيس داروخانه در هر منطقه وابسته به تعداد جمعيت آن منطقه و . گردد مي و مواد مخدر ارجاع
 ،نفر جمعيت 6000هر ازاي  هحاضر بدر حال . مجاور است هاي هرعايت حداقل فاصله از داروخان
صدور مجوز تاسيس مازاد بر ضريب  ،به تشخيص دانشگاه. شود مجوز يك داروخانه صادر مي

 .جمعيتي، در مناطق مشخص، بالمانع است

گذشته فشارهاي زيادي از طرف بيماران و پزشكان براي واردات داروهاي خارج از  هاي سالدر 
امكان واردات اين قبيل داروها  ،شده است و تقريباً در ده سال اخير فهرست به وزارت بهداشت اعمال

فوريتي با مجوز اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد  هاي شركتاي توسط  به صورت تك نسخه
شدت كاهش يابد و  واردات اين گونه داروها بايد به ،گرچه از نظر اين معاونت. مخدر ميسر شده است

ولي باتوجه به نظر مقامات باالتر و همچنين برخي مالحظات اجتماعي،  گردد، كلي متوقف طور يا به
اخير به اين  هاي سالواردات دارويي در % 5-10ضروري تشخيص داده شده و حدوداً  ،ادامه اين روند

 .قبيل داروها اختصاص داده شده است

واردات، صادرات،  دارويي از قبيل هاي هفعاليت بخش خصوصي و هر فرد متقاضي در كليه عرص
توزيع و عرضه دارو كامالً آزاد است و هيچگونه ممنوعيت و محدوديتي به جز رعايت ضوابط  توليد،

 .و مقررات وجود ندارد

گذاري دارو كه به  در حال حاضر قيمت كليه داروهاي توليدي و وارداتي توسط كميسيون قيمت
 .گردد مي تعيين ،شود و دارو تشكيل مي معاون غذا  مسؤوليتموجب قانون در وزارت بهداشت به 

% 10اما . تحت پوشش بيمه هستند ،هرست رسمي داروهاي كشورداروهاي موجود در ف %90حدوداً 
اي يا  كليه داروهاي خارج از فهرست كه به صورت تك نسخهداروهاي موجود در فهرست و همچنين 

در مواردي كه از يك . اند پوشش بيمهخارج از فهرست داروهاي تحت  ،شوند فوريتي وارد كشور مي
عنوان مبناي  گر صرفاً قيمت ارزانترين دارو را به بيمه يها سازماندر بازار باشد،  ماركنوع دارو چندين 

ريال و ميانگين قيمت  485ميانگين قيمت داروهاي توليد داخل  87در سال . اي قبول دارند پوشش بيمه
 دالر برآورد 33 در ايران حدوداً در اين سال سرانه دارويي. تريال بوده اس 5750داروهاي وارداتي 

. باشد ميدالر  100در جهان بطور متوسط  2008اين در حالي است كه سرانه دارويي در سال . گردد مي
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، به نظر باشد ميريال در سال هزار  330باتوجه به اينكه سرانه مصرف دارويي در كشور تنها حدود 
اران درخصوص گراني قيمت دارو در ايران عمدتاً معطوف به داروهاي كه شكايت بيمرسد  مي

هزينه دارويي براي  ،به عبارت ديگر. اي هم ندارند گرانقيمت وارداتي است كه بعضاً پوشش بيمه
تعداد كمي از داروها نيز به شرح ذيل از حمايت . باشد ميمردم كشور كامالً قابل تحمل % 90حداقل 
ميليارد ريال به  2200اخير مبلغ يارانه مورد نياز از حدوداً  هاي سالدر  .هستند اي برخوردار يارانه

قلم داروهاي مورد نياز  50صرف حمايت از  ميليارد ريال افزايش يافته است و عمدتاً 3500حدوداً 
داروها و ، ..).ندي، ام اس، دياليزي، ديابت وهموفيلي، تاالسمي، پيو(و صعب العالج  خاصبيماران 

 ٪80. باشد مي و داروهاي بهداشتي ها واكسنو  راديو داروهاشيرخشك بيماران متابوليك و رژيمي، 
و مابقي آن صرف ساير داروها و ) رديف اول(اعتبار يارانه دارو صرف داروهاي بيماران خاص 

اين در حال حاضر سازوكار پرداخت . شود مي مادر اي نوزادان محروم از شير همچنين شيرخشك يارانه
اي است كه واردكننده يا توليدكننده پس از خريد و تحويل دارو به شبكه توزيع رسمي  يارانه به گونه

گذاري  كشور، مابه التفاوت قيمت تمام شده خريد و قيمت فروش را كه توسط كميسيون قانوني قيمت
اخت اين يارانه از پيشنهاد هميشگي اين معاونت پرد. كند يارانه دريافت ميعنوان  بهشود  تعيين مي

 يها سازماناعتبار يارانه دارو به  ،1388گر بوده و اميدوار است كه در سال  بيمه يها سازمانطريق 
آن براي شيرخشك و داروهاي بهداشتي و بيماران متابوليك در اختيار % 20گر منتقل شود و فقط  هبيم

 .وزارت بهداشت قرار گيرد
سال اخير كشور از نظر توليد علم و فناوري داروسازي و تربيت داروسازان ماهر دستاوردهاي  30در 

  .شود ميچشمگيري داشته است كه در اين بخش به آنها اشاره 
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  آموزش داروسازي

  اتيكل
تربيت نيروي انساني ماهر براي پرداختن به حرفه داروسازي  ،از اهداف اصلي آموزش داروسازي يكي 

 بايستي داروسازي آموزش محتواي قاعدتاً كشور، در داروسازان وظايف تنوع به توجه با. باشد مي
 نيز داروسازي مختلف هاي هزمين در پژوهش البته. شود تنظيم آنها اي حرفه و شغلي وظايف با مطابق

  .شود گرفته ناديده نبايستي آموزشي هاي هبرنام ناپذير تفكيك بخش يكعنوان  به
 آنها جايگزينند توان مين ديگر افراد و باشد مي داروسازان عهده به رسمي، و قانوني طور به كه مشاغلي
 صنعت هاي هآزمايشگا و ها بخش مديريت و فني  مسؤوليت داروخانه، فني مديريت: از عبارتند شوند،

 وظيفه ديگر، عبارت به. داروسازي صنايع همچنين و دارويي هاي فرآورده كنترل و نظارت داروسازي،
  :كرد بندي دسته بعد سه در توان مي را داروساز
  داروخانه يت فنيريمد)  الف
  دارو توليد)  ب
  داروها ييو خدمات داروها  فرآوردهبر  كنترل و نظارت)  ج

  :باشند مي ي به شرح ذيلمختلف يها فعاليت شامل مذكور وظايف از كدام هر

  داروخانه يفن  مسؤوليتت و يريمد) الف
 قوانين اقتصاد، مديريت، مباحث از بايستي داروساز داروخانه، اداره براي :داروخانه اداره .1

 .باشد داشته آگاهي پزشكي اخالق و داروسازي

 پاسخ بيماران و پزشكان دارويي هاي پرسش به بتواند بايستي داروساز :بيمار و پزشك مشاوره .2
 هاي تداخل مصرف، مقدار نگهداري، نحوه مصرف، نحوه جانبي، عوارض اثر، نوع. دهد

... و شناسي ايمن شناسي، انگل شناسي، ميكروب فارماكولوژي، فيزيولوژي، مباحث و دارويي
 اطالعات بتواند تا است ضروري داروسازبراي  آنها از آگاهي كه هستند دروسي جمله از

 .دهد قرار بيمار و پزشك اختيار در را دارويي

 يا وكند  مي تجويز پزشك كه تركيبي داروهاي بتواند بايستي داروساز :تركيبي داروهاي تهيه .3
 فيزيكي مباني نظر اين از. كند فرموله را است بيمار به ارايه و تهيه قابل نسخه بدون قاعدتاً
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از ضروريات آموزش ... فرموالسيون، اشكال دارويي، خواص فيزيكي و شيميايي مواد و دارو،
  .شوند ميداروسازي محسوب 

  دارو توليد) ب
ساخت مواد دارويي در مقياس آزمايشگاهي و صنعتي قطعاً  :دارويي كمكي و موثر مواد تهيه .1

 و دارويي و معدني آلي،نيازمند اطالع كامل از مباني و اصول دروس شيمي عمومي، تجزيه، 
 ژي،فارماكولو مباحث شيميايي، ساختمان با دارو اثر رابطه ترموديناميك، مانند فيزيك اصول
  .باشد مي... و شناسي سم

 داروها، فرموالسيون مختلف مباحث با كامل آشنايي نيازمند :دارويي هاي فرآورده فرموالسيون .2
 .باشد مي... و فارماسي فيزيكال صنعتي، داروسازي

  داروها ييبر فراورده ها و خدمات دارو كنترل و نظارت) ج
 هاي هشگايآزما وظايف داروسازان شاغل درعنوان يكي از  چه به :اغذ و دارو كيفيت كنترل .1

كنترل دارو  هاي هوظيفه داروسازان شاغل در آزمايشگاعنوان  بهو چه  يو صنعت يديتول يواحدها
نيازمند آگاهي از مباحث كنترل  ،همكار يبخش خصوص و ها دانشگاه وزارت بهداشت، يو غذا

شناسي، آبشناسي،  مواد خوراكي، سمهاي دارويي و   فرآوردهكيفيت فيزيكوشيميايي و ميكروبي 
 .باشد مي... ميكروب شناسي و

داروسازان  ،يكي از وظايفعنوان  به :داروسازي صنايع در امور انجام حسن بر نظارت و بازرسي .2
 ،GMPو بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيازمند آگاهي از اصول و ضوابط 

 .هستند داروها ميكروبي و فيزيكوشيميايي كيفيت كنترل و دارويي اشكال فرموالسيون مباني

 ،يكي از مهمترين وظايف اداراتعنوان  به :ها داروخانه كار انجام حسن بر نظارت و بازرسي .3
اين نظارت . گيرد مي، به وسيله داروسازان صورت يعلوم پزشك يها دانشگاهنظارت بر دارو در 

 ارايه، بلكه كيفيت شود ميشغلي داروسازان در داروخانه را شامل   مسؤوليتنه تنها رعايت 
 و قوانين با آشنايي جهت اين از. گيرد مي بر در نيز راخدمات و رعايت ضوابط و مقررات 

 شرايط و انقضا تاريخ پايداري، به مربوط علمي مباني و داروساز شغلي وظايف و مقررات
 .شود مي محسوب داروسازي آموزش از شيخب داروها نگهداري
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د يبا داروسازي و پزشكي پايه، علوم مختلف دروس از اي گسترده مجموعه ،شد مالحظه كه همانگونه
در . گردندبراي انجام وظايف شغلي خود آماده  ن افراديا تا شود داده آموزش يان داروسازيبه دانشجو

وسيعي براي اصالح  هاي تالشهاي جديدي مطرح شده و  عرصه اخير حضور داروسازان در هاي سال
تر  كه از جمله آن، حضور جدي است؛آمده عمل  بهآموزش داروسازي، متناسب با نيازهاي جديد، 

باليني و لزوم نظارت بيشتر  ومباحثي از قبيل داروساز بيمارستاني . باشد مي ها بيمارستانداروسازان در 
هاي درسي دوره  موجب شده است كه در برنامه ،ها بيمارستانيي هاي دارو داروسازان بر پروتكل
دستورالعمل مربوط به وظايف داروسازان در  ،13/5/1376در تاريخ . آيدعمل  بهداروسازي اصالحاتي 

در اين . علوم پزشكي كشور ابالغ شد يها دانشگاهبه  ها بيمارستانو نحوه اداره داروخانه  ها بيمارستان
 ها دانشگاهبه روشني تعيين شده است و  ها بيمارستانوظايف متعدد داروسازان در  ،دستورالعمل

 100لزوم استخدام يك داروساز به ازاي هر  ،هاي كارشناسي در بررسي. كنندآن را رعايت اند   موظف
 در باليني داروسازي متخصصان حضور به راستا، همين درو  شدهبيني  پيش بيمارستاني تخت

 دانشكده در باليني داروسازي گروه تشكيل ،منظور همين به. است شده تاكيد بزرگ ياه بيمارستان
 توان مي را باليني داروسازي رشته براي تخصصي دانشجويان پذيرش و 1376 سال در تهران داروسازي

 يش در داروسازين گرايتوسعه ا ،كه از آن پس كرد محسوب داروسازي آموزش در عطفي نقطه
 يروين دوره نيت چنديپس از ترب كه در حال حاضر ويطور هشد ب يريگيپ يا گستردهصورت  هب

 يها دانشكده يدر تمام ده است،يكه تعداد آنان بالغ بر پنجاه نفر گرد ينيبال يمتخصص داروساز
 ارايهز ين باب و نيدر ا يان داروسازيت دانشجويجاد و به تربين گروه ايمعتبر و با سابقه ا يداروساز

 به نگاهي با. اهتمام شده است يدانشگاه يها بيمارستاندر  ينيبال -ييدارو يها مشاوره خدمات و
 اين به توجه با شود مي مالحظه ،)1جدول شماره ( شاغل در جامعه داروسازان شغلي پراكندگي

 بيشتر گرايش لزوم ،شوند مي كار به مشغول ها داروخانه در داروسازي آموختگان دانش بيشتر كهت يواقع
  .است ضروري جنبه اين به داروسازي آموزش
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  داروسازان شغلي پراكندگي :1جدول 
  )نفر( تعداد  شغل

  10000 داروخانه
  700 دانشگاه و مراكز تحقيقاتي

  1000 داروسازيصنعت
  700 كنترلونظارت

  1000 امور بازرگاني
  1500 ساير مشاغل

  14900 جمع

  آينده انداز چشم و داروسازي آموزش مشكالت
نگري در آموزش داروسازي و همچنين شكايت داروسازان شاغل در داروخانه  مباحث جامعه به توجه

 كاربرد ،يشگاهيو آزما يه نظريدروس پا يبرخهاي ايشان از قبيل  مبني براينكه بخش زيادي از آموخته
 شود مي ارايه داروسازي دوره در كهچنداني در داروخانه ندارد و يا اينكه دروس عملي و كارآموزي 

 قرار توجه مورد داروسازي آموزش بازنگري كه است شده موجب ،باشد مي نياز حد از كمتر بسيار
ن به ينو هاي فناوريورود  قبيل از داروسازي علم در جديد هاي دريچه بازشدن ديگر، سوي از. گيرد

 و يرساندارو نوين هاي سيستم پپتيدي، داروهاي بيوتكنولوژيك، هاي فرآورده مانند يعرصه داروساز
ن و يره تاميدر زنج يتيري، علوم مديولوژيدمي، فارماكواپييل اقتصاد داروياز قب يا ن رشتهيز علوم بين

 استادان عالقمندي نيز و... و يو اخالق در داروساز يقانون ،يحقوق يها دارو، جنبه يامور بازرگان
 و آموزش نظام اصالح براي ديگري فشار عامل ،ها زمينه اين در پژوهش يا و سيتدر به دانشگاه
س همزمان گروه يو با تاس 1387مثال از سال عنوان  به. گردد مي محسوب داروسازي درسي هاي برنامه

ان در دوره يرش دانشجويو آغاز پذ يد بهشتيتهران و شه يها دانشگاهدر  ييت دارويرياقتصاد و مد
. ديآغاز گرد يحرفه داروساز ياجتماع يها ورود به عرصه در خصوص يمذكور، گام مهم يتخصص
متخصص در  يروهايت نيآغاز ترب يو مترق يدر تفكر انقالب توان ميها را  زشين خيشه ايالبته ر
با كوشش و جسارت  يشمس 60اواسط دهه  هاي سالدر كشور در  يمختلف داروساز يها رشته
  .كشور جستجو نمود يد متعهد وقت داروسازياز اسات يا عده

 دارويي خدمات بندي سطح علت به كهكنند  مي عنوان داروسازي آموزش اصالح طرفداران از اي عده 
 كارشناسي، هاي دوره يجادا كه است ضروري ،داروسازي در پژوهش به تر جدي پرداختن لزوم و
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 به، )فعليوضعيت ( تخصصي دكتراي و اي حرفه دكتراي جاي به تخصصي دكتراي و ارشد كارشناسي
 مشغول داروخانه در صرفاً كه يداروسازان اعظم قسمت اساس، اين بر و شود بررسي جدي طور
 آموزش اندركاران دست بيشتر. كرد كار بازار راهي والتحصيل  فارغ كارشناسي درجه با را شوند مي

 يا حرفه يدكترا كه درجه يتيز اهميو ن يا و حرفه شغلي هاي حساسيت علت به داروسازي،
)Pharm.D ( يها ستميماران در سين بيبالبر ها و  در داروخانه يا مشاوره- ييخدمات دارو ارايهدر 

 و ندارند اعتقادي آموزشي نظام اصالح بها بدست آورده است، يدن يدرمانو  يبهداشت، يآموزش
 خواهد يشتريب يياراك قطعاًن مدرك يپشتوانه ا با داروساز حضور درمان، و داروچرخه  در ندمعتقد
  .وردآ يوجود م هب داروسازان يرا برا يبهتر كاري شرايط و داشت

يعني التحصيالن  فارغغالب  يريگ با توجه به جهت داروسازي خدماتي هاي جنبه به بيشتر توجههر چند 
اهد داشت، خدمات دارويي به بيماران اثر مثبت خو ارايهكار در داروخانه و بيمارستان، قطعاً در كيفيت 

ژه يو هب ييع داروياجات صناياز جمله برآورده نمودن احت يحرفه داروساز يها ر جنبهيتوجه به سااما 
ت اصول يرعا«ن يك سو و هم چنياز  »ييدارو يها فرآوردهت يفين كيكنترل و تضم«در دو عرصه 

 ياز سو »ييدارو يها فرآورده) GDP(عيز توزيو ن) GSP(يانبارش و نگهدار ،)(GMPدينه توليبه
 ها دانشگاهن از آنجا كه رسالت يهمچن. باشد ميكشور  يرشته داروساز يبرا ياتيت حيحائز اهم ،گريد

 فرا يكل يريگ كننده جهت تيشرو و هدايعنوان پ هتا ب نمايد ميجاب يوابسته به آنها ا يقاتيو مراكز تحق
در  يشرفت صنعتيد پيكه كل ييها شيو گران پرداختن به علوم يند، بنابراينقش نما يفايع ايصنا يرو

 هاي فناوريو  يرسان ن داروينو يها ستميل سياز قب ،باشند مي كينزدو  ندهيان آيدر سال ييعرصه دارو
 .نمايد مي يار ضرورين رشته بسيا ييايپو يز براين يو نانوفناور يست فناوريز مانند يين داروينو

اضافه شده  يداروساز يبه نظام آموزش رياخ هاي سال يكه ط يديجد يتخصص يها رشته يبطور كل
 يها به رشته توان ميجمله  آن بوده است كه از يتخصص يارشته در مقطع دكتر 5است شامل 

  .اشاره نمود ييدارو يت و اقتصاد دارو، كنترل دارو و نانوفناوريري، مديسنت يداروساز
در حال  يقاتيمركز تحق 25 ،علوم وابسته به آنر يو سا يينه علوم دارويدر زم در حال حاضر اختصاصاً

  .هستندت در سراسر كشور يفعال
ن تعداد يشيش پيرغم افزايرسد عل يبه نظرم ،يت در حرف داروسازيفعال يها نهيتوجه به توسعه زم با
تنوع  ودانشجويان  پذيرشت يشتر ظرفيش بياز به افزاين ،يداروساز يو تخصص يرش دوره عموميپذ
  .باشد مي يضرور ،شده ارايه تخصصي يها در دوره شتريب

  :رد عبارتند ازيمدنظر قرار گ ديبا يكه توجه به آنها درخصوص آموزش داروساز ينكات
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 نظام اصالح در اساسي هاي اهرم از يكيعنوان  به بايستي داروسازي آموزش در نگري جامعه .1
 .باشد نظر مد جدي طور به آموزشي

 داروسازي هاي دانشكده در آن به بيشتر اهتمام و داروسازي در پژوهش ارتقاي به عنايت .2
 .است ضروري

 و آموزشي امكانات كردن فراهم و داروسازي تخصصي هاي دوره كيفي و كمي گسترش .3
 .است بديهيات از ها دوره اين نياز مورد پژوهشي

 داروسازي دانشجويان پذيرش ظرفيت در يبازنگر .4

 هاي جديد داروسازي  دانشكده تاسيسدر  يبازنگر .5

كه دنياي  حال حاضرو سالمت مردم در  ها بيماريدر درمان  يو طب سنت داروهاي گياهي نقش .6
 گرفته قرار داروسازان و پزشكان توجه مورد كمتر ايران در دارد، آن به جدي رويكرديپيشرفته 

 مساعد فرهنگي و اقليمي شرايط و تاريخي درخشان پيشينه به باتوجه كه است حالي در اين و
آموزش  از اين رو. باشد مي فراهم راستا اين در بيشتر تالش براي يار مستعدينه بسيزم كشورمان،
به  ،يسنت يداروساز يز رشته نوپايو ن يياهان دارويگ يت رشته تخصصيد با تقويبا يداروساز

 .بورزد ينه توجه و اهتمام جدين زميا
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  صنعت داروسازي در ايران

  تاريخچه
داروهاي گياهي به صورت مفرد و . گردد مي تاريخي توليد دارو در ايران به دوران باستان باز سير

در اين فصل سير تاريخي  .اند هپيش در ايران در دسترس مردم بودها  نمركب و در اشكال مختلف، قر
وهاي جديد كه اين امر نيز به فرموالسيون دار باشد ميتوليد دارو، صرفاً از نظر صنعتي مدنظر 

سابقه فرموالسيون داروهاي جديد و در واقع تولد صنعت داروسازي در . شود ميمربوط ) شيميايي(
در واقع اولين . گردد مي ايران به تاسيس مدرسه دارالفنون و ايجاد رشته داروسازي در آن مدرسه باز

داروهايي كه در . شود ميط دارالفنون مربو هاي هداروهاي شيميايي كه در ايران ساخته شد به آزمايشگا
تركيبات معدني از قبيل سولفات روي، اكسيد روي، سولفات آهن، استات  ،ندشد ميدارالفنون ساخته 

 دارالفنون آموختگان دانشبه تدريج گردها و پودرهاي دارويي به وسيله . پتاسيم، كربنات پتاسيم بودند
 دكتر توسط ادهم الگزير توليد. رسيد مي فروش به ها عطاري در و شد مي بندي بسته ايشان شاگردان يا و

 پاستور، دندان خمير و پاستور ترياك ترك قرص ،پاريس داروسازيالتحصيل  فارغ نظامي، هوشنگ
 اولين از توان مي را گل البراتور توسط مختلف هاي امولسيون و تنتورها تهيه و پاستور داروخانه توسط
 ،كشور به دارو واردات قطع و دوم جهاني جنگ رخداد با. كرد محسوب دارويي توليد دارويي اشكال
 توسط ويرا نورامون مسكن قرص توليد. يافت گسترش داخل در دارو توليد براي داروسازان تالش
 با نژاد نيك دكتر توسط تقويتي هاي فرآورده و) داروسازي دانشكدهالتحصيل  فارغ( ويكتوري دكتر
  .آورد شمار به داروسازي در عطف نقاط از توان مي را خارجي داروهاي مشابه بندي بسته و شكل

 سرآغاز توان مي را 1325 سال در عبيدي غالمعلي دكتر توسط شركا و عبيدي دكتر البراتوار تاسيس
 آموختگان دانش بعد هاي سال در. دانست كشور صنعت صحنه به داروسازي مجهز رهاياالبراتو ورود

 به كشور به چندمليتي هاي شركت ورود با بعضاً كه كردند تاسيس مشابهي رهاياالبراتو داروسازي،
  .شدند خارج صحنه از و دهند ادامه خود حيات به نتوانستند مختلف داليل
 سير تكنوين بعدي مرحله توان مي را ايران در مليتي چند داروسازي هاي كارخانه هاي شعبه اندازي راه

 ديويس، پارك اسكوئيب، فايزر، باكستر، دون هاي شركت. آورد شمار به ايران در داروسازي صنعت
 جمله از... و اورگانون سوئيران، بايرفارما، برليمد، مرك، هوخست، سي، بي كي سياناميد، لوپتي،
  .شدند وارد ايران دارويي بازار به كه بودند مليتي چند هاي شركت
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 مهم هاي گام 1342و داروپخش در سال  1337هاي داروسازي توليددارو در سال  كارخانه تاسيس
  .دش برداشته كشور داروسازي صنعت توسعه راستاي در كه بود ديگري

  اسالمي انقالب پيروزي از پس داروسازي صنعت
 هاي شركت ديگر و دكترعبيدي توليددارو، داروپخش، هاي شركت كه تقديري خور در تالش رغم به

 عمالً ايران دارويي بازار نبض آوردند، ميعمل  به مليتي چند هاي شركت با رقابت براي ايران داروسازي
 به دارو واردات زمينه در مليتي چند هاي شركت فعاليت عمده بخش. بود خارجي هاي شركت دست در

 اساس بر. كردند مي توليد خود ايراني شعب در را داروها از ناچيزي تعداد فقط و بود ايران
 در داخل توليد سهم است، آمده عمل به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت در كه هايي بررسي
 حداكثر وضعيت ترين خوشبينانه در كشور دارويي بازار از اسالمي انقالب پيروزي از قبل هاي سال
 توليد خارجي هاي شركت امتياز تحت نيز داخل ساخت داروهاي اكثر كه است حالي در اين ه،بود 25%
  .ندشد مي
  :شد برداشته اساسي بسيار دوگام ،اسالمي انقالب پيروزي از پس

  داروسازي صنايع شدن ملي •
 ژنريك طرح اجراي •

 و مليتي چند هاي شركت تملك و 1359 سال اوايل در داروسازي صنايع به دولتي مديران اعزام
 داروهاي توليد براي را الزم زمينه سال، همان اواخر در ايران ملي صنايع سازمان به آنها اداره گذاريوا

  .آورد وجود به ژنريك طرح قالب در كشور نياز مورد
 بسيار اقدامات از توان مي را جديد هاي نام تحت شده ملي داروسازي هاي شركت تجهيز و تكميل

  .آورد حساب به تحميلي جنگ هاي سال در كشور دارويي هاي نياز رفع و توليد افزايش براي ضروري
يكي ديگر از اقدامات اساسي در نيل به خودكفايي  توان ميرا  واحدهاي جديد داروسازي تاسيس

در  ييد انواع محصوالت داروينه توليشركت در زم 170ش از يدرحال حاضر ب. دارويي محسوب كرد
  .اند شروع كرده يت خود را پس از انقالب اسالميآنها فعال% 70كه بالغ بر  باشند ميت يحال فعال

، تالش وسيعي براي توسعه اقتصادي و سازندگي در كشور 1367جنگ تحميلي در سال  پايان از پس
واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي يكي از مهمترين اقدامات اقتصادي دولت در . آغاز شد

دستور  در واگذاري صنايع داروسازي به بخش خصوصي ها سالدر اين . بود 1372تا  1367 هاي سال
 ها سالدر اين . بود 1372تا  1367 هاي سالكار قرار گرفت و سازمان صنايع ملي با اقتصادي دولت در 
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كار قرار گرفت و سازمان صنايع ملي با  واگذاري صنايع داروسازي به بخش خصوصي در دستور
سازمان ها،  خصوصي و نيمه خصوصي از قبيل بانك هاي بخشداروسازي به  هاي شركتواگذاري 

 محدود شدت به داروسازي زمينه در را خود فعاليت ؛حقيقي اشخاص و احمر هاللتامين اجتماعي، 
 در كه مدرس شهيد دارويي صنايع شركت مانند اجرا، دست در يها طرح از برخي جز به و كردند
  .كرد واگذار را داروسازي هاي كارخانه بقيه كند، مي فعاليت دارويي اوليه مواد توليد زمينه

ر يقرار ز هع بيت صنايلكام درصد ت ويب اهميترت هب كشور يع داروسازيت صنايكلدر حال حاضر ما
  :باشد مي

و » داروپخش« گذاري دارويي تامين اجتماعي كه خود شامل دو هلدينگ دارويي شركت سرمايه 
 .باشد ميپخش داروپخش و هجرت  هاي شركتو  »پارس دارو«

 4كه داراي ) بانك ملي گذاري قيمتوابسته به شركت (دارو شفادارويي  گذاري قيمتشركت  
 .شركت توليد كننده دارو و شركت پخش رازي است

شركت توليد كننده دارو  5كه داراي )البرز گذاري قيمتوابسته به شركت (گروه دارويي سبحان  
 .باشد ميو شركت پخش البرز 

داشته است،  يريار چشمگير رشد بسياخ هاي سالز در طول ين يدر صنعت داروساز يبخش خصوص
ن شركت پخش ي، چنديبخش خصوص در يينگ دارويكه در حال حاضر حداقل دو هلديبطور

ت هستند كه يدر حال فعال يوابسته به بخش خصوص يديتول يواحدها يو تعداد قابل توجه يسراسر
 .اند هرا به خود اختصاص نداد ييع دارويت صناياز مالك يالبته هنوز سهم بزرگ

 يد كننده داروهايشركت تول 2( يديشركت تول 4ز با تملك يهالل احمر ن يسازمان تداركات پزشك
در  ،)يزات پزشكيد كننده تجهيك شركت توليو  ياهيگ يد كننده داروهايك شركت تولي، ييايميش

  .پردازد ينقش م يفايبه ا ييع دارويعرصه صنا

  داروسازي صنعت كنوني وضعيت
هاي دارويي  افشانه ،(Soft gels)هاي نرم  جمله كپسول از يمتنوعحال حاضر اشكال دارويي  در

(Inhalers)، توسط ... ها و هاي تزريقي، آمپول، قرص، كپسول، شربت، سوسپانسيون، قطره ويال
 كشور دارويي نياز % 95 از بيش كه اين به توجه با و باشند مي توليد قابل داخلي داروسازي هاي شركت

 قبل هاي سال با مقايسه در توان مي را داروسازي صنعت عملكرد ،شوند مي توليد داخل در كمي، نظر از
  .كرد ارزيابي مثبت بسيار انقالب از
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د يتولداروسازي در زمينه  شركت 176بالغ بر مشخص شد  ،1387سال  بررسي انجام شده در در
  .كنند فعاليت مي يعيطبهاي  فرآوردهو  هي، مواد اولييداروهاي  فرآورده

ران يا ثبت شده در يدر حال حاضر تعداد داروها. باشد ميدارو  قلم 2416ران شامل يا ييفهرست دارو
  .دنگرد مي ديقلم آن در داخل كشور تول 3357كه  باشد ميقلم  3821بر اساس فهرست مذكور 

د آنها از يل مصرف كم توليا به دليهستند كه  يشامل اقالم عمدتاً يواردات يذكر است كه داروهاقابل  
هنوز در داخل كشور  ،ازيشرفته مورد نيپ فناوريل يا به دليو  باشد ميبه صرفه نمقرون  يلحاظ اقتصاد

  .دنگرد ميد نيتول

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شمايي از فهرست دارويي كشور: 3نمودار 

 مصرفي داروهاي كل به داخل توليد داروهاي نسبت ،اسالمي انقالب پيروزي از پس هاي سال در
و از نظر ريالي به حدود  %95 از بيش به كمي نظر از ،1387 سال در و يافته افزايش تدريج به كشور

رسد به رغم تالش صنايع داروسازي و  به نظر مي .است يافته ارتقا) ارانهيبدون احتساب (% 64
 درصد خصوص فرموالسيون داروهاي وارداتي در داخل كشور، تشويقي وزارتخانه در هاي سياست

نرسد، همه ساله داروهاي جديدي وارد بازار دارويي  %100خودكفايي در فرموالسيون هيچگاه به 
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از . است ناپذير توجه به اثربخشي و ضرورت مصرف، واردات آنها اجتناب كه بعضاً با دنشو ميجهان 
سوي ديگر، توليد اقالم دارويي كم مصرف در داخل توجيه اقتصادي ندارد و كشور ناچار به واردات 

بينانه و  بايستي رقمي واقع توليد دارو را خودكفايي در% 95ي به رقم از اين رو، دستياب. باشد ميآنها 
  .آينده اين نسبت همواره حفظ شود هاي سالبسيار مثبت تلقي كرد، كه اميدواريم در 

هاي چشمي،  هاي تزريقي، قطره تمام اشكال دارويي از قبيل قرص، كپسول، آمپول، ويال، سرم تقريباً
هاي دارويي،  هاي خوراكي، كرم و پماد، افشانه وراكي، سوسپانسيونهاي خ گوشي، خوراكي، محلول

ل يآهسته رهش از قب يهر چند در حال حاضر داروها. شوند ميدر ايران توليد ) مايع(هاي نرم  كپسول
اشكال دارويي ، شوند يد مين در داخل كشور توليلين و تئوفيندومتاسيكلوفناك، ايمانند د ييها قرص

 شوند مين توليد ايران در... و پوستي هاي سيستم ،)Norplantمانند (هاي كاشتني  سيستمنوين از قبيل 
 مصرف كشور در دارو عدد ميليارد 5/14 از بيش ،1375 سال در. است محدود نيز آنها بازار البته كه

 نياكه  يدر حال .است شده توليد داخل در بقيه بوده، وارداتي آن عدد ميليون 500 فقط كه است شده
ده يارد عدد واردات رسيليم 4/1د داخل در مقابل يتول يارد عدد دارويليم 2/28به  1378رقم در سال 

  .است
ضدسرطان در كشور توليد شده و  يقلم دارو 18 و زيستيقلم دارو با فناوري  10كنون تعداد تا

در خصوص  يتيمل چند هاي شركتمشترك با  يگذار هيدر قالب سرما يگريبسيار مهم د يها پروژه
 يز داروين مورد نيان ذكر است كه در چنديشا .تحت انحصار به ثمر نشسته است يد داروهايتول

و به  يدانشمندان داخل يو فن يعلم يها ييه بر توانايبا تك صرفاً يتيچند مل هاي شركتتحت انحصار 
ده و يد گرديو تول هي، در داخل كشور تهها شركتن يو تالش در اعمال نفوذ و فشار ا يرغم كارشكن

محققان و  يده و حتيعرضه گرد يالملل نيب و يدر سطح مل يخارج فرآوردهب يصورت تنها رق هب
 موثر يد دو داروير پا را فراتر نهاده و به توسعه و توليدو سال اخ يكشور در ط يداروساز هاي شركت

  .نمودندا مبادرت ين بار در دنياول يابت برايدز و ديا يها بيماريدر كنترل 
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  ارزيابي صنعت توليدي دارو هاي شاخص :2جدول 

  ميزان درصد داروهاي توليد داخل به كل: 4نمودار 
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1367 1377 1387

درصد داروهاي توليد
)ريالي(داخل به كل 

درصد داروهاي توليد 
)عددي(داخل به كل 

 شاخص 1367  1377 1387

 )ريال ميليارد( كشور مصرفي داروي كل ارزش  121  1965  23000

 )عددميليارد(كشورمصرفي داروي كل تعداد 11  16 32

64%  8585%%  8989%%  )ريالي(كلبهداخلتوليد داروهاي درصد

  )عددي( كل به داخل توليد داروهاي درصد  9595%%  9797%%  95%

  )دالر ميليون( دارو تدارك مصرفي ارز  390390  383383  540
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  ارز و داروسازي صنعت
باتوجه . شود ميبندي دارويي مورد نياز صنايع داروسازي از خارج وارد  مواد موثر، كمكي و بسته اكثر

 1750هر دالر معادل (به نرخ شناور  70 دههكه بخش اعظم ارز مورد نياز صنايع دارويي در  به اين
) دارو بر نظارت كلاداره ( وزارتخانه اصلي وظايف از يكي ها سال آندر  ،شد ميتخصيص داده ) ريال

 اب كه است بررسي قابل جهاتي از ارز لهامس. است بوده آن مصرف حسن بر نظارت و ارز تخصيص
  :كشور شده است يدر نظام ارز راتييمنجر به تغ ،شود ميكه در ذيل اشاره  آن از موارديبه  توجه

 صنايع براي نياز مورد شناور ارز اختصاص در مركزي بانك سختگيري علت به ارز كمبود .1
  دارويي

 ولي، دارويي، باتوجه به اينكه ارز آنها با نرخ ارزانهاي  فرآوردهگذاري  در قيمت سختگيري .2
 .شود ميتامين  غيرواقعي

 صنايع نياز مورد لوازم و مواد تهيه منابع انتخاب در دارو بر نظارت كل اداره جدي دخالت .3

 كيفيت حداكثر داراي اوليه مواد نه و تر قيمت ارزان اوليه مواد خريد براي تالش .4

 وسايل برخي و ارز تخصيص يا و پروفرم پذيرش در تاخير علت به دارويي كمبودهاي بروز .5
 ديگر

 كشور در دارو نياز مورد ارز درجويي  صرفه .6

 صنايع به ارز تخصيص درنظارت و حتي دخالت  كشور،توجه به شرايط  رسد با نظرمي به .7
سو و اتخاذ سياست دارويي مبتني بر  از يك دخالت و نظارت اين. است بوده گريزناپذير ،دارويي

 در دارو مصرف چشمگير افزايش رغم به كه بود دهيگردلزوم توليد داروهاي ژنريك سبب 
 دارو مصرف روند فعلي شرايط در بود قرار اگر. باشيم نياز افزايش شاهد ارزي نظر از كشور،
 كم دست ساالنه، كه يابيم درمي خوشبينانه تخمين يك با باشد، انقالب از قبل هاي سال مشابه
  .شد مي دارو واردات صرف ارز دالر ميليارد دو حداقل بايستي مي

ص يج تخصيتدر به ؛ارز يبا در نظر گرفتن نرخ آزاد برا 1378از سال  ،شگفتيبنا بر موارد پ .8
 يب وابستگين ترتيد و بديه حذف گرديو سپس مواد اول ي، جانبيبند مواد بسته يبرا يارانه ارزي

  .ديد قطع گرديحتاج توليما ين ارزيخصوص تام به دولت در يع داخليصنا
 ين داروهايارانه تاميبه  يزان وابستگيش ميافزا ،در حال حاضر ييمهم نظام دارو يدهاياز تهد يكي

از كشور در يمورد ن يواردات ين داروهايتام يبرا يكه ارز مصرف يطور به. باشد ميكشور  در يواردات
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ون دالر بوده است كه يليم 243، 1379ن رقم در سال يون دالر است كه ايليم 700حدوداٌ  1387سال 
  .شود مياز كشور يمورد ن يدارو %5باٌ ين تقريهمواره صرف تام

  دارويي هاي وردهآفر توليد در كيفيت
و ديگر ضوابط و مقررات مربوط به توليد دارو در صنايع  (GMP)رعايت اصول بهينه توليد  گرچه

هاي  زرسيو با با شود ميداروسازي كشور، توسط كارشناسان اداره كل نظارت بر دارو مرتباً بررسي 
و حتي توانايي ممنوعيت توليد و تعطيلي  گردد مي منظم هر سال دوبار، نقاط ضعف آنها شناسايي

كارخانه از سوي وزارتخانه نيز وجود دارد، ولي هنوز جاي كار در اين زمينه بسيار زياد است و براي 
در . آيدعمل  بهبيشتري  بايستي تالش كشوردر صنايع داروسازي المللي  بيندستيابي به استانداردهاي 

 ييدارو يبازرس المللي بينون يعمل آمده در الحاق به كنوانس به هاي تالشر باتوجه به ياخ هاي سال
(PIC/s)، د دارو در كشور استقرار يت توليفيدر رابطه با ك المللي بين يتا استانداردها گردد مي تالش

 هاي واكسندكننده، يتول يوزارت بهداشت و واحدهاافته در سطح يانجام  يها فعاليتدر ضمن با . ابدي
ن راستا يكه در ا ،اند هديبهداشت گرد يت سازمان جهانيفيك يشده در كشور موفق به اخذ گواه ديتول

ت يفيك ين جهت اخذ گواهيهمچن. گردد مي ليها به خارج از كشور تسه فرآوردهن يامكان صادرات ا
آغاز  ييها فعاليت ،دزيا، ضد سل و ضد ايضد ماالر يداروهاد ينه توليبهداشت در زم يسازمان جهان
ست ساله كشور يتوسعه بانداز  چشمن هدف در سند يبه ا يابيالزم به ذكر است كه دست. شده است

  .شده استبيني  پيش) 1404ران يا(
كنترل دارو و غذا  هاي هدارويي قبل از دريافت پروانه ساخت، توسط آزمايشگا فرآورده هر يبه طوركل

و در صورت قبولي در  شود مي آزمايشع يد شده صناييتا هاي هشگايوزارت بهداشت و آزما
، امكان گرفتن گيرد ميصورت  (BP, USP)هاي معتبر  هاي متعددي كه بر اساس فارماكوپه آزمايش

از قبيل  (in vivo) هاي درون تن انجام آزمايش 1375 سال از. كند ميپروانه و ورود به بازار را پيدا 
 WHO)به خصوص المللي  بينكارآزمايي باليني و همسنگي زيستي براي داروهايي كه طبق ضوابط 

guidelines) اين موضوع در صنايع داروسازي در . نياز دارند، اجباري شده استهايي  آزمايشچنين  به
اي كه بر اساس آمار موجود در  به گونه. است مدهوجود آ راستاي تضمين كيفيت و اثربخشي داروها به

قلم  35ي زيستي تنها در مورد سنگسال آزمايش هم 10، طي 1374اداره كل نظارت بر دارو، تا سال 
قلم دارو  1076به  ها آزمايشن يگزارش انجام ا 1387دارو صورت گرفته بود؛ در حالي كه، در سال 

  .استده يرس
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  داروها يزيست همسنگي هاي آزمايش انجام وضعيت: 3جدول 

   
  
  

 براي بازار به ورود تاييديه اخذ براي باليني مطالعات انجام ،داروها اثربخشي بررسي براي اين بر عالوه
 قـرار  مطالعـه  مـورد  داروهـا  از قلـم  30 از بـيش  كنـون  تا كه است گرفته انجام دارويي اقالم از بعضي
 .اند گرفته

  ها چالش و داروسازي صنعت
  :دنباش ميل قابل طرح يبه شرح ذ يموجود در صنعت داروساز يها اهم چالش ،به طور خالصه

  ييداروهاي  فرآوردهد يت در توليفيك) الف
كيفي و هاي  كنترلوجود تبعيض در برخورد با محصوالت وارداتي و توليد داخل درخصوص  

 بهداشتي

 توليد داخلهاي  فرآوردهد برخي از يمشكالت موجود در كيفيت تول 

جديد توليد و عدم وجود كانون متمركزي به منظور  هاي فناوريبيگانگي صنايع داروسازي با  
 جديد صنعتي هاي فناوريانتقال 

 در صنايع دارويي GMPاشكاالت موجود در خصوص رعايت استانداردهاي  

 يدكنندگان محصوالت با كيفيتها براي تول لزوم ايجاد تمايز و اعطاي تسهيالت و مشوق 

  يگذار متيق )ب
 ويژه بازاريابي در قيمت تمام شده دارو لحاظ نشدن فاكتورهاي مربوط به تحقيق و توسعه و به 

 توليد داخل در توليد، توزيع و عرضههاي  فرآوردهعدم وجود ثبات در حاشيه سود بسياري از  

 جمله مواد اوليه و جانبيهاي توليد از  افزايش جهاني قيمت بسياري از نهاده 

 گذاري قيمتوجود ايراد در نظام  

   

  دارو تعداد سالتا
1377 145  
1387 1076  
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  يور هبهر) ج
آالت  و ماشين ها دستگاهتوليدي و پايين بودن كارآيي  ها كارخانهباالبودن متوسط عمر صنايع و  

 صنعتي موجود

عدم وجود سيستم مديريت زنجيره توليد به منظور ساماندهي توليد و استفاده بهينه از منابع  
 دموجو

هاي الزم براي بازسازي و نوسازي صنايع از  كرد صحيح درخصوص سرمايهيعدم وجود رو 
 دارويي گذاري قيمت هاي شركتها و  در برخي از هولدينگ ها شركتمحل سود ساليانه 

  ييدارو يها فراورده يمعرف )د
 يدارويهاي  فرآوردهصنايع با ابزارهاي تبليغات و معرفي  ييعدم آشنا 

 .ستنديبند نيات پاين و اخالقيي كه در تبليغات خود به قوانهاي شركتعدم برخورد با  

هاي  فرآوردهعدم توانايي در برخورد قاطع با پزشكاني كه بدون وجود مستندات علمي بر عليه  
 .نمايند ميدارويي توليد داخل ادعا 

ز در بازارهاي ين ور وداخل كش توليدكننده دارو در هاي شركتوجود رقابت ناسالم در بين  
 صادراتي

 ينگيو نقد يمشكالت مال )ه

ستم بانكي يدار سيناپا هاي سياستداروسازي به دليل  هاي شركتعدم توانايي مالي بسياري از  
 المللي  بينهاي  داخلي و نيز اعمال تحريم

به  يعلوم پزشك يها دانشگاهاز مطالبات معوقه  يمشكل نقدينگي موجود در صنايع دارويي ناش 
 پخش هاي شركت

 يالت بانكيتسه ارايهده شدن روند يچيپ و يطوالن 

 يو گمرك يمشكالت بازرگان )و

 ير بازرگانيمتغ يها هيوجود مقررات و رو 

 يها سازمانص كاال از گمركات كشور به دليل بروكراسي موجود در يطوالني شدن پروسه ترخ 
 ذيربط
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هاي توليد از جمله جايزه  اي مشوقنادرست وزارت بازرگاني درخصوص اعط هاي سياست 
 صادراتي

 يش جهت نگهداريش و سرمايگرما يها ستميعدم وجود انبارهاي مناسب و مجهز به س 
 كشور يورود يدر مباد ييداروهاي  فرآورده

 ر مشكالتيسا )ز

آمار و اطالعات از سوي وزارت  لزوم انتشار ها و روندها و هيدر رو يت كافيعدم وجود شفاف 
 بهداشت

  آينده انداز چشم و داروسازي صنعت
با . باشد مي خودكفا ياديتا حدود زداروسازي ايران در زمينه فرموالسيون اشكال دارويي  صنعت

 هاي سالدر  (spray inhaler)هاي دارويي  و افشانه) مايع(هاي نرم  اندازي خطوط توليد كپسول راه
دارويي متداول در ايران وجود  اشكالاز  ياريبسادعا كرد كه توانايي فني فرموالسيون  توان مي ،گذشته
ن مورد يكه ا ،در كشور وجود نداشته يين دارويد اشكال نويتول ييحال حاضر تواناگرچه در . دارد
كشور و عدم وجود ارتباط مناسب  ييع دارويمتخصص در صنا يروياز ضعف حضور ن يد ناشيشا
 هاي سياست از يكي اخير هاي سالدر . آن باشد يبر نهيع و هزيو صنا يقاتيو مراكز تحق ها اهدانشگن يب

 طور به بايستي حمايت اين ولي ،است بوده دارويي اوليه مواد توليد از حمايت ،وزارتخانه محوري
 بارسد  ميبه نظر . مواد اوليه دارويي به نقطه مطلوب نزديك شويم توليد نظر از تا يابد ادامه جدي

جدي براي توليد اين  گذاري قيمتضرورت  ،بيوتيك در كشور توجه به مصرف باالي داروهاي آنتي
ه كه شد مياحساس ) ها، آمينوگليكوزيدها و ماكروليدها ها، سفالوسپورين سيلين پني(ها  فرآورده

از  يه برخيد مواد اوليمذكور امكان تولهاي  بيوتيك آنتيه يخوشبختانه در حال حاضر عالوه بر مواد اول
 ساليانهن يش از اياست كه پ ين در حاليا. ده استيران فراهم گرديدر ا فناوري زيستيمحصوالت 

امروزه . شد ميبه كشور بيوتيك  آنتيارز مصرفي صنعت داروسازي صرف واردات مواد % 40بيش از 
وري زيستي و مهندسي افن نهيت در زميبه فعالتوجه محافل علمي، مراكز بزرگ تحقيقاتي و توليدي 

مانند انسولين، هورمون رشد، اريتروپويتين (بسياري از داروهاي پپتيدي . ده استيمعطوف گردژنتيك 
و ديگر ...) مانند واكسن هپاتيت ب و( ها واكسن ،...)فعال شده و 9و  8، 7فاكتور (عوامل خوني  ،...)و

از اين رو، در صورتي كه در زمينه تحقيق، توسعه و . شوند ميتوليد  فناوريداروها با استفاده از اين 
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زيستي، اقدام جدي صورت نگيرد، به زودي شاهد افزايش وابستگي كشور وري افنهاي  فرآوردهتوليد 
ن، هورمون رشد، يتيترپوئي، ارب هپاتيت واكسندر حال حاضر . به واردات اين قبيل داروها باشيم

 رود مي اميد كه دنباش مي ديتول حالداخل كشور در زيستي در  فناوريبه روش ... نترفرون آلفا، گاما ويا
در  ييه دارويقلم مواد اول 133در حال حاضر  .باشد زمينه اين در ديگر كارهاي براي خوبي شروع نقطه
  .گردد مي ديدر داخل كشور تول يديكارخانه تول 44
ر ياخ هاي سالدر كنترل صنايع نيز  هاي هزمينه نوسازي و بازسازي خطوط توليد و آزمايشگا در

ه يحاش يبا بازنگر يو بازساز يادامه روند نوسازرسد  ميهرچند به نظر  ،صورت گرفته است ياقدامات
 يك شده تمام قيمت افزايش رغم به مواردي، در. دا خواهد كرديپ يتر د دارو آهنگ مناسبيتول ،سود
 به چنداني رغبت داروسازي صنايع ،گيرد مي صورت فراوان تاخير با آن قيمت اصالح دارو،
 نشان خود از كنترل و توسعه و تحقيق هاي هآزمايشگا و توليد خطوط بهسازي زمينه در گذاري قيمت
ل اخذ اعتبارات يو تسه يياز اقالم دارو ياريمت بسيدر ق ير با بازنگرياخ هاي سالدر . دهند نمي

 يالزم برا يساز نهيزم ،گذاري قيمتجهت  يخصوصكرد بخش يز رويع و نيصنا يو نوساز يبازساز
  .ن راستا فراهم شده استيدر ا گذاري قيمت
ي است كه در صنعت مسايلاز ديگر  ،بندي كيفيت داروها، از نظر فرموالسيون و نيز بسته ارتقاي

رگيري كا دستيابي به كيفيت برتر و خودكفايي بيشتر مستلزم به. داروسازي بايستي مورد توجه قرار گيرد
ايجاد رقابت، بهترين انگيزه صنايع داروسازي براي دستيابي . باشد ميو راهبردهاي مناسب ها  سياست

جاد يو ا دارو گذاري قيمتدر اين راستا بايستي در نحوه . به كيفيت برتر و خودكفايي بيشتر است
و رفع  يك اختصاصيژنرجاد نظام ير با اياخ هاي سالدر . آمد يعمل م به ياقدام جد ،عيرقابت در صنا

ن راستا يدر ا يموثرتر يها گام يوارداتهاي  فرآورده يها و اصالح تعرفه يا رتعرفهيو غ يرفنيموانع غ
  .برداشته شده است

  هيمواد اول
از توليد  ؛حمايتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي سياستاعالم  ،ريك دهه اخي يدر ط

آمده عمل  بههاي  گذاران مواجه شد و با پيگيري مواد اوليه دارويي، با استقبال فراوان محققان و سرمايه
، اقدامات عملي در اين خصوص يو اعتبار يمال هاي حمايتو در بعضي از موارد با تخصيص ارز و 

انواع مواد اوليه آنتي بيوتيكي را توليد  توان مين راستا ياز جمله اقدامات اساسي در ا. قوت گرفته است
  .داشته است يكشور در پ يرا برا يجويي ساالنه چند ده ميليون دالر ذكر نمود كه صرفه
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ان يدر خصوص توليد مواد اوليه دارويي در داخل كشور در طول سال يتيحما هاي سياستاز  يبرخ
 :گذشته عبارتند از

براي توليد مواد اوليه دارويي در داخل ) شناوربه نرخ (از سهميه ارزي دارو  %5تخصيص حداقل  
  كشور

  نهايي فرآوردهشده به قيمت عادالنه از طريق اصالح قيمت  خريد مواد اوليه توليد تضمين 
  .اي كه در داخل به توليد برسند ممنوعيت واردات مواد اوليه 
قائل شدن حق انحصار توليد مواد اوليه دارويي براي توليدكنندگاني كه براي اولين بار موفق به  

  .اند شدهتوليد 
ز يد داخل و نيمشابه تول ياقالم دارا ير الذكر در قالب اعمال تعرفه واردات براياست اخيدو س 

  .گردد مي مچنان اعماله هياز اقالم مواد اول يبرخ ين برايمدت زمان مع يد برايحق انحصار تول

  گذشته سال 15 در دارويي اوليه مواد توليد آمار: 4جدول 
  1387  1382 1372 سال

  133  62  18 داخلتوليداوليه مواد اقالم تعداد
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گردند  يد مين واحدها توليك از ايمواد اوليه دارويي كه در هر  كيبه تفك يديتول يواحدها فهرست
  .شده است ارايهتنظيم و  5شماره در جدول 

  )1378(داخل توليد اوليه مواد فهرست: 5جدول 

  التين نام  نام ماده اوليه  رديف
 ATENOLOL آتنولول  1
 PROPRANOLOL پروپرانولول  2

 POTASSIUM CLAVOLANATE  پتاسيم كالوالنات خالص ومخلوط با اويسل وسايلوييد  3
& AVICEL & SILOID 

 PIROXICAM پيروكسيكام غيرتزريقي  4
 FLUCONAZOLE فلوكونازول  5
 LIDOCAINE BASE ليدوكائين پايه  6
 LIDOCAINE (HCL) ليدوكائين هيدروكلرايد  7

 MEBENDAZOLE  مبندازول  8

 ENALAPRIL MALEATE اناالپريل مالئات  9
 NALIDIXIC ACID ناليديكسيك اسيد  10
 SILDINAFIL CITRATE سيلدنافيل سيترات  11
 DILTIAZEM(HCL) ديلتيازم هيدروكلرايد  12
 LOZARTAN POTASSIUM لوزارتان پتاسيم  13

 ACETAMINOPHEN  سي استامينوفن پودر  ساده و يا دي  14
POWDER&DC 

 ASA استيل ساليسيلك اسيد  15
 CIPROFLOXACIN سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد  16
 CODEINE PHOSPHATE كدئين فسفات  17
 MORPHINE SULPHATE سولفاترفينوم  18
 NOSCAPINE (HCL) نوسكاپين هيدروكلرايد  19
 OMEPRAZOLE امپرازول پلت  20
 ISDN ايزوسوربايد دي نيترات  21
 ACICLOVIR آسيكلووير  22
 CARBAMAZEPINE كاربامازپين  23

 KETOCONAZOLE  كتوكونازول  24
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  التين نام  نام ماده اوليه  رديف
 CELECOXIB سلكوكسيب  25
 AZATHIOPRINE آزاتيوپورين  26
 SIMVASTATINE سيمواستاتين  27
 LAMOTRIGINE الموتريژين  28
 LORATADINE لوراتادين  29
 AMITRIPTYLINE آمي تريپتيلين  30
 NORTRIPTYLINE نور تريپتيلين  31
 ALENDRONATE SOUDIUM آلندرونيت سديم  32
 AMPICILLINE(H2O)3 آمپي سيلين تري هيدرات  33

 AMPICILLINE(H2O)3  آمپي سيلين سديم استريل  34
INJECTION  

 AMOXICILLINE(H2O)3 آموكسي سيلين تري هيدرات  35
 CEPHALEXINE(H2O) سفالكسين منوهيدرات  36
   ERITHROMYCINE BASE بيساريترومايسين  37
 ERITHROMYCINE ETHYL  اريترومايسين اتيل سوكسينات   38

SUCCINATE 
 AZITHROMAYCIN آزيترومايسين  39
 CLARYTHROMYCIN كالريترومايسين  40
 TRIMETHOPRIM تري متوپريم  41
 INDOMETHACIN ايندومتاسين  42
 ALLOPURINOL آلوپورينول  43
 ACETAZOLAMIDE استازوالميد  44
 AMIODARONE آميودارون  45
 LITHIUM CARBONATE ليتيوم كربنات  46

 ALUMINIUM HYDROXIDE  ژل آلومينيوم هيدروكسايد   47
GEL 

 MAGNESIUM HYDROXIDE  ژل منيزيم هيدروكسايد   48
GEL  

 ALUMINIUM HYDROXIDE  پودر آلومينيوم هيدروكسايد   49
POWDER 

 MAGNESIUM HYDROXIDE  پودر منيزيم هيدروكسايد  50
POWDER 

 FERROUS FUMARATE فروس فومارات  51
 METHYL SALICYLATE متيل ساليسيالت  52
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  التيننام نام ماده اوليه  رديف
 FERROUS SULFATE فروس سولفات  53
 ZINC OXIDE اكسيد روي  54
 ATORVASTATIN آتورواستاتين  55
 GEMFIBROZIL جم فيبروزيل  56

  TRAMADOL(HCL)  غير تزريقي-ترامادول هيدروكلرايد  57
NON-INGECTION 

 CITALOPRAM سيتالوپرام  58
 DICLOFENAC SOUDIUM غير تزريقي-ديكلوفناك سديم  59
 AMLODIPINE آملوديپين  60
 PSEUDOEPHEDRINE پزودو افدرين هيدروكلرايد  61
 CEFTRIAXONE سفترياكسون سديم  62
 CEFIXIME(H2O)3 سفيكسيم تري هيدرات  63
 GLIBENCLAMIDE گليبنكالميد  64
 FAMOTIDINE فاموتيدين  65
 NAPROXEN ناپروكسن  66
 METFORMIN متفورمين  67
 METHOCARBAMOL غيرتزريقي-متوكاربامول  68

 BETAMETHASONE DI  بتامتازون دي سديم فسفات  69
SOUDIUM PHOSPHATE 

 BISACODYL بيزاكوديل  70

 BETAMETHASONE  بتامتازون والرات  71
VALERATE 

 CLOBETASOL PROPIONATE كلوبتازول پروپيونات  72

 DEXAMETHASONE DI  دگزامتازون دي سديم فسفات  73
SOUDIUM PHOSPHATE  

 NICOTINAMID نيكوتيناميد  74
 NICOTINAMID )نياسين(نيكوتينيك اسيد  75
 VITAMIN B1(NO3) )تيامين منو نيترات( B1ويتامين  76
 VITAMIN B1(HCL) )تيامين هيدرو( B1ويتامين  77

 CHLORPHENIRAMINE  مالئات فنيرامين كلر  78
MALEATE 

 SODIUM BICARBONATE تزريقيغيركربناتبيسديم  79
 CAPTOPRIL كاپتوپريل  80
 BARIUM SULPHATE سولفاتباريم  81
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  التين نام نام ماده اوليه  رديف
 PVPI پوويدون آيداين  82
 SALICYLIC ACID ساليسيليك اسيد  83
 PARAFFIN(SOLID) وازلين  84
 6APA 6-APAآمينوپني سيالنيك اسيد – 6  85
 PARAFFIN(LIQUID) پارافين  86
 K-25 PVP(K25-30) وK-30پي وي پي  87
 MAGNESIUM STEARATE استئارات منيزيم  88
 EMPTY GELATIN CAPSUL كپسول خالي ژالتيني  89
 IBUPROFEN ايبوپروفن  90
 PEG-300 غير تزريقي300پلي اتيلن گليكول  91
 PEG400 400پلي اتيلن گليكول  92
 PEG600 600پلي اتيلن گليكول  93
 PEG1000 1000پلي اتيلن گليكول  94
 PEG1500 1500پلي اتيلن گليكول  95
 PEG2000 2000پلي اتيلن گليكول  96
 PEG3000 3000پلي اتيلن گليكول  97
 PEG3350 3350پلي اتيلن گليكول  98
 SODIUM ACETATE استات سديم  99
 SORBITOL سوربيتول محلول در آب  100
 DEXTROSE(H2O) غير تزريقي-دكستروز منوهيدرات  101
 GLUCOSE LIQUID شربت گلوكز  102
 CORN STARCH نشاسته ذرت  103
 DEXTROMETHORPHAN(HBR) برومايدهيدرودكسترومتورفان  104
 CEFTIZIDIM(H2O)5 هيدراتپنتاسفتازيديم  105
 CYPROTERON ACETATE استاتسيپروترون  106
 CEFAZOLIN SODIUM سديمسفازولين  107
 CLOPIDEGROL كلوپيدگرول  108
 GELATIN التينژ  109
 OXYMETHOLONE متولوناكسي  110
 METHADONE متادون  111
 DEXAMETHASONE BASEI پايهدگزامتازون  112
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  التيننام اوليهنام ماده  رديف
 PHENYLEPHRINE كلرايدهيدروافرينفنيل  113
 SPIRONOLACTONE اسپيرونو الكتون  114
 DIFRIPERON پروندفري  115
 PREDNISOLON BASE پايهپردنيزولون  116
 GABAPENTINE گاباپنتين  117
 BUSERELINE بوسرلين  118
 TICLOPIDINE تيكلوپدين  119
 KETOTIFEN FUMARATE فوماراتكتوتيفن  120
 SERTERALIN سرترالين  121
 DEFRACEROX دفراسيروكس  122
 METHYL DOPA دوپامتيل  123
 SODIUM CHOLORIDE سديم غير تزريقيكلرور  124
  كارتريج-ويال-آمپولپوكه  125
  اتيلنيپليواشر  126
  pvc & pvdcفيلم  127
  چكانقطره  128
  چكانقطرهمدرجپيپت  129
  شربتشيشه  130
  داروشيشهآلمينيوميدرب  131
  تزريقيهايفرآوردهويال وسيل  132
  كرمآلمينيوميتيوپ  133

  توليدي اقالم تفكيك به اوليه مواد توليدي واحدهاي فهرست: 6جدول 

 محصوالت شركتنام رديف

 سفيكسيم-6APA–سفالكسين -آمپي سيلين-آموكسي سيلين آنتي بيوتيك سازي ايران  1

 كربنات كلسيم كاني شرق ءاحيا  2

 بيزاكوديل -كلوبتازول–دگزامتازون–بتامتازون آترا  3

 نشاسته ابن ماسويه  4

 ارسطو  5
 -توكونازول -آلندرونيت-آسيكلووير –تريپتلين نورتريپتلينآمي–كاربامازپين
 كوكسيب -الموتريزين -زاتيو پورينآ -لوراتادين

 ايزوسوربايد دي نيترات آريا  6
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 محصوالت شركتنام رديف

 بهان سار  7
 -سولفات روي-نمك دارويي -ژل و پودر آلمينيوم و منيزيم هيدروكسايد

 كتوتيفن -پتاسيم كلرايد

 گاباپنتين  -ترامادول غير تزريقي –گليبنكالميد-ناپروكسن-متفورمين مهبان شيمي  8

 سيپروفلوكساسين-استامينوفن برهان دارو  9

 بهداشت كار  10
-آلوپورينول-ايندومتاسين -آميودارون استازوالميد-بتامتازون والرات

 اسپيرونوالكتون - ديكلوفناك سديم غير تزريقي

 پوويدون آيداين پارت كيميا  11

 پوويدون آيداين )بهسا(جويان شيمي  12

 سوكسيناتاريترومايسين اتيل مواد اوليه تهران شيمي  توليد  13

 آزيترومايسين-اريترومايسين اتيل سوكسينات شفاي ساري  14

 تماد  15
 - سيپروفلوكساسين-سولفات مورفين - فسفاتكديين-استامينوفن-امپرازول
 نوسكاپين

 k25-k30پي وي پي شيمي ره آورد تامين  16

به الزام ثبت اقالم و منابع  توان مي ييه دارويخصوص مواد اول ده درياعمال گرد هاي سياستگر ياز د
  مسؤوليتت و يهو يو اعطا ييبه كشور اشاره نمود، كه باعث شناسا يواردات ييه دارويد مواد اوليتول

 .ده استين اقالم گرديدكننده ايز توليبه شركت واردكننده و ن

  كشور در دارويي اوليه مواد توليد آمار: 7جدول 

 شاخص  1380  1381 1382 1383 1384  1385 1386  1387

133  123  115 88 72 62  45  24  
 دارويي اوليه مواد اقالم تعداد
  داخل توليد

44  40  40 37 35 31 28  27  
 توليد كارخانجات تعداد
  دارويي اوليه مواد كننده
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  تعداد اقالم و كارخانجات توليد مواد اوليه دارويي داخلي :6نمودار 
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  تدارك و توزيع دارو

  دارو واردات و ثبت
 قبل هاي سال در كشور دارويي بازار اعظم بخش ،شد بيان »داروسازي صنعت« بخش در كه همانگونه

 –1355( هاي سال در. بود داروسازي مليتي چند هاي شركت اختيار در اسالمي انقالب پيروزي از
 داخل توليد داروهاي البته. بود داخل توليد %25 و وارداتي كشور مصرفي داروهاي %75حدود ) 1356

داروسازي ايراني از  هاي شركتسهم . شد مي توليد ايران در خارجي هاي شركت امتياز تحت غالباً نيز
نبض واردات . بود %10قبيل داروپخش، توليددارو و عبيدي، از بازار دارويي كشور مجموعاً كمتر از 

شركت سهامي «ديگر به خصوص  هاي شركتبرخي از . چندمليتي بود هاي شركتدارو نيز در اختيار 
كرد، نيز در زمينه واردات  كه در آن زمان تحت عنوان بنگاه دارويي كشور فعاليت مي »دارويي كشور

 كردن ملي بر  مبني انقالبپس از پيروزي انقالب اسالمي، باتوجه به سياست دولت . دارو فعال بودند
 وزير زرگر، موسي دكتر آقاي جناب همت به كشور دارويي نوين نظام طرح وابستگي، قطع و صنايع
 اجرا به ،كشور داروسازان و پزشكان حمايت و بهداري وزارت اندركاران دست ساير و وقت بهداري
 نظران صاحب حضور با ايران بازار در موجود داروهاي فهرست ،طرح اين براساس. شد گذاشته
 و اجتماعي اقليمي، وضعيت به باتوجه و گرفت قرار جدي بازنگري مورد داروسازي و پزشكي
 كه داروهايي از فهرستي بهداشت، جهاني سازمان مثلالمللي  بين يها سازمان ،الگوها و كشور اقتصادي
 امكان حد تا كه شد سعي فهرست اين تهيه در. شد تهيه ،داشت مي وجود ايران دارويي بازار در بايستي

 و شدند سياهه ژنريك نام تحت داروها. شود استفاده) دارويي موثر ماده يكداراي ( مفرد داروهاي از
 توليد براي پروانه دريافت به نسبت خود امكانات و ها توانايي اساس بر كشور دارويي صنايع شد مقرر

 بودند، موجود كشور دارويي بازار در تجارتي نام تحت كه داخل توليد داروهاي. كنند اقدام داروها
 داروهاي فهرست در كه ديگري داروهاي واردات اجازه و شد صادر ژنريك نام با آنها جديد پروانه
 »داروپخش و كشور دارويي سهامي شركت« به ،شد مين توليد داخل در ولي ،بود موجود ژنريك
 تاييد به كه تعدادي به و ژنريك نام با صرفاً را داروها بودند موظف مذكور هاي شركت. شد واگذار
  .كنند وارد بود رسيده دارو بر نظارت كل اداره
 در فعاليت اجازه نيز مرهالل اح يسازمان تداركات پزشك تحميلي، جنگ دوران در بعد هاي سال در

  .افزود خود يها فعاليت حجم بر سال به سال زمينه اين در و كرد دريافت را دارو واردات زمينه
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وابسته به دولت  هاي شركتن يكشور توسط هم يه واردات داروهايكل يشمس 70آخر دهه  هاي سالتا 
از مردم و لزوم فراهم يدن به نيت بخشياولو ياز خط فكر يرويبا پ ها سالن يد، در ايگرد يانجام م

و  يز با هدف محدود نمودن بازار سوداگريك آحاد جامعه و نيكايز ايمورد ن يداروها ينمودن تمام
مجوز  ييدارو يها تيتحت عنوان مراكز فور يشركت خصوص 4به  ،ييداروهاي  فرآوردهقاچاق 

 يخارج از فهرست رسم يه و تدارك داروهاين مراكز در آن زمان تهيفه ايوظ .ت داده شديفعال
همان  ياز برايبه تعداد مورد ن مار و صرفاًينسخه توسط ب ارايهماران با الزام ياز بيمورد ن ،رانيا يداروها

با  ياما پس از مدت .ا بوديدن يافته و صاحب نام داروسازيچند كشور توسعه  ييمار از بازار دارويب
 يموجود در ساختار دولت يها ييكه گاه در كشور بر اثر نارسا ييتوجه به مشكالت و كمبودها

كشور كه دچار  يرسم ين داروهايفه مهم تاميوظ ،كشور وجود داشت يعمده واردات هاي شركت
ش رفت كه ينجا پآ  سپرده شد و كار تا به ييدارو يتيز به مراكز فورين شدند يم ييكمبود در بازار دارو

ن مقطع بود يپس از ا .افتنديز يخارج از فهرست خود را ن ياجازه واردات عمده داروها ين مراكز حتيا
و آغاز به  يشكستن انحصار واردات دولت راست دولتمردان وقت بيس ،80دهه  هاي سالن يكه در آغاز

 ييداروهاي  فرآوردهو انجام واردات انواع المللي  بين ييدارو هاي شركت يرسم يها يندگينماكار 
  مسؤوليتره يتا از آن پس با مشخص بودن زنج استقرار يافت ها شركتن يتوسط ا از كشوريمورد ن
خود  ييداروهاي  فرآوردهت يفيش سالمت و كيندگان آنان موظف به پاينما ه وارد كنندگان ويكل ،كاال

استقرار  ،يد تا حمل كاال و سپس عرضه در بازار بوده و در صورت بروز هر گونه مشكلياز زمان تول
و  يش آمده اعم از فراخوانيه موارد پيكل  مسؤوليتو  شدند ييپاسخگو يبرا يت حقوقيشخص
ن يدر ا يراتييبه تغ توان مين دهه يا يانيم هاي سالدر . گرفتندرا به عهده ... دارو و يآور جمع

و در  ها شركتن يت ايامكان فعال يزاد سازآ و يتيفور هاي شركتها از جمله رفع انحصار از  استيس
خارج از  يطه داروهايت در حيتك نسخه به فعال يتيفور هاي شركتمقابل محدود نمودن واردات 

كه به  يديجد نامه آيينو ابالغ  ها شركتن يواردات گسترده توسط ا ت و ممانعت از انجامفهرس
ت يران را موظف به داشتن شخصيدر بازار مصرف ا ييدارو فرآورده يدارا هاي شركته يكل موجب آن

  .، اشاره نمودكرد ميمستقل منحصر به خود  يحقوق
د داروها با نام يطرح تول يز اجراين روند واردات و يساز يبه موازات خصوص ها سالن ين در ايهم چن

ران، عالوه بر الزام وجود در يا ييدارو يدر بازار رسم ييدارو فرآورده، حضور هر يك اختصاصيژنر
اعم از وارد كننده (كننده  نمودن روند ثبت محصول توسط تدارك يران به طيا يداروها يفهرست رسم

ورود محصول خود به  يكه متقاض يهاي شركته ين اساس كليبر ا .ديمحدود گرد) د كنندهيا توليو 
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از وزارت بهداشت شامل پرونده جامع يمدارك مورد ن ارايهد با يبا الزاماً ،بودند ييداروبازار 
شگاه مرجع يه از آزمايتاييدز اخذ ير مدارك و نيو سا) GMP( دينه توليط بهيه شرايتاييدو ) DMF(دارو

افت يرد) IRC(ده و كد ثبت دارويخود را به ثبت رسان ييوزارت بهداشت، محصول دارو يغذا و دارو
و به منظور  ييداروهاي  فرآوردهان ثبت يش حجم متقاضيو به موازات افزا 1385 در سال .نمودند يم

كه ثبت  يثبت داروها بوجود آمد كه بر اساس آن مدت زمان يربندين روند، ضوابط مسيا يشفاف ساز
ر وجود ينظ يگريد يفاكتورهااز موجود در بازار و يبه فراخور ن ،انجامد يطول م هب ييدارو فرآوردههر 

ن يهمچن .گردد مي اعالم ين و به متقاضييد داخل مشابه، تعيتول يا وجود دارويانحصار در بازار و 
در قالب  ييدارو فرآوردهك يثبت  ياز برايه مدارك مورد نيكل، 1388سال  يد از ابتدايمقرر گرد

 . گردد ارايهECTD  يعنيك آن يو سپس فرم الكترون CTD المللي بينكپارچه يفرمت 

 ييدر بازار دارو يا رات عمدهييجاد تغيد باعث اياست جديدو س ،80ن دهه يآغاز هاي سالن در يبنابرا
به عرصه  يورود بخش خصوص ،يواردات يژه داروهايو هب ييابتدا با الزام ثبت اقالم دارو .ديكشور گرد

در بازار  يحضور گسترده بخش خصوصن موجب يكه ا ،ديل گرديتسه ييدارو يها هوردآن فريتام
 يد داروهايداخل طرح تول يديدن به محصوالت توليت بخشيسپس به منظور هو. شدكشور  ييدارو

  .ديب و اجرا گرديتصو يدات داخليت توليفيك يك با هدف ارتقايژنر ياختصاص

  هاي صنعت واردات دارو شاخص: 8جدول 

 شاخص 1367  1377 1387

 )ريالميليارد(كشورمصرفي داروي كل ارزش 121  1965  23000

 )عددميليارد(كشورمصرفي داروي كل تعداد 11  16 32

 )ريالي(كلبهوارداتي داروهاي درصد 11%  15%  34%

 )عددي(كلبهوارداتي داروهاي درصد 5%  3%  5%

 )دالرميليون(وارداتي داروهاي مصرفي ارز   161  719
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  داروهاي وارداتي به كلميزان درصد : 7نمودار 

  دارو توزيع
 آن در. بود دارويي هاي بخش بقيه از تر آشفته مراتب به انقالب پيروزي از قبل در دارو توزيع وضعيت

 اينكه يا و داشتند ناصرخسرو بازار در شعبي خود يا دارو، توليدي و وارداتي هاي شركت ها سال
 كشور سراسر هاي داروخانه و دادند مي قرار خسرو ناصر دارويي انبارهاي اختيار در را خود داروهاي
 حمل. كنند خريداري تهران خسروي ناصر در شعب اين از را خود نياز  مورد داروهاي بودند مجبور
 و شرايط و گرفت مي صورت دارو توزيع شعب توسط ندرت به ها بيمارستان و ها داروخانه به دارو
 عملكرد بر نظارتي هيچگونه .بود حاكم دارو فروش و خريد بازار بر كامل طور به تجارت هاي اهرم
 ناصر هاي هفروشگا و انبارها در دارو نگهداري شرايط از. گرفت نمي صورت ناصرخسرو دارويي مراكز
 بعيد ولي. نبود دست در اطالعي هيچگونه دارو نگهداري علمي ضوابط و اصول با آن انطباق و خسرو

 از قسمت اين در اسالمي انقالب پيروزي با. باشند بوده برخوردار مطلوبي شرايط ازد يرس مي نظر به
 تازگي به كه كشور داروسازي هاي شركت. پيوست وقوع به چشمگيري تحول نيز كشور دارويي نظام
 هاي شركت سرمايه با كه گونه بدين. كردند اقدام دارو پخش هاي شركت تاسيس به ؛بودند شده ملي

 را توليدي هاي شركت از تعدادي داروي هركدام كه شدند، تاسيس دارو توزيع هاي شركت داروسازي،
  .كردند مي حمل كشور نقاط اقصي به
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 البرز پخش، )نيتام ييدارو گذاري قيمت شركت بهمتعلق ( داروپخش توزيعي هاي شركت تاسيس
 گذاري قيمت شركت به متعلق( هجرت پخش، )خرداد 15 بنياد پوشش تحت هاي شركت بهمتعلق (

صنعتي  هاي شركتمتعلق به (قاسم ايران  ،)يبخش خصوص متعلق به(پخش فردوس  ،)نيتام ييدارو
 بسيار گام، ])شفا دارو(يبانك مل ييدارو گذاري قيمتمتعلق به شركت [و پخش رازي ...) پارس مينو و

جنگ تحميلي و  هاي سالدر طول . شود ميوضعيت توزيع دارو در ايران محسوب  ندهيماسا در مهمي
توزيعي به بهترين نحو پخش دارو در سراسر كشور را  هاي شركتدر شرايط سخت اقتصادي كشور، 

از  يرياز و جلوگيمورد ن يمردم به داروها يسطح دسترس يبا هدف ارتقا ،80در دهه . بر عهده داشتند
از، امكان ورود يمورد ن يداروها نيع در تاميق تسريسراسر كشور از طر يها انباشت دارو در داروخانه

افت يو توسعه  ديفراهم گرد يز استانيو ن يدر سطح مل يبه عرصه دارو رسان يبخش خصوص
در كشور به ثبت  يشركت پخش استان 73و  يشركت پخش سراسر 28ش از يكه امروزه بيبطور
 هاي شركتتوزيع دارو توسط ناوگان عظيم حمل و نقل  امروزه .هستندت يده و در حال فعاليرس

 يكهفته  دوپخش دارو و با استفاده از انبارهاي بزرگ توزيع دارو در تمام كشور و در فواصل يك تا 
  .گيرد ميصورت  ،)روز يكبار 15به طور متوسط هر (بار 

  
  استاني و سراسري هاي پخش تعداد: 8نمودار 

   

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1367 1377 1387

سراسريپخش

استانيپخش



جايگاه غذا و دارو در نظام سالمت  
 

345 
 

  دارو توليد و واردات ريزي برنامه
از  توان ميمثال عنوان  به. توزيعي و وارداتي از ابعاد ديگري نيز قابل بررسي است هاي شركت فعاليت
با شروع جنگ تحميلي و بروز . ريزي واردات و توليد دارو نام برد مذكور در برنامه هاي شركتحضور 
بندي  به علت محدوديت منابع ارزي براي تدارك مواد اوليه و بسته ،اقتصادي در كشور ژهيوشرايط 

بيني نياز  پيشصرفاً در چارچوب  ،ريزي و واردات تدريج برنامه دارويي و همچنين داروهاي وارداتي، به
ع يصنا ييو پس از رها يجار هاي سال دراين نحوه عملكرد . گرفت ميكشور به هر دارو صورت 

نان ياطمعنوان  به يارانه دولتيبه ارز و  يواردات يياز اقالم دارو يش قابل توجهو بخ يداخل يداروساز
روال كماكان به ن دسته از داروها و يا يكشور برا از هر قلم دارو دريمورد ن ياز وجود حداقل موجود

بدين منظور، نياز كشور به هر  .گردد مي در وزارت بهداشت انجام يا ارانهي يداروها يخود برا يقبل
سال گذشته و وضعيت موجودي  چندقلم دارو در سال آتي با استفاده از آمار توليد و واردات دارو در 

توليدي و توزيعي و وارداتي تعيين  هاي شركت ييتواناتوزيعي و وارداتي و  هاي شركتانبارهاي 
انه كشور مستلزم صرف يد ساليزان مصرف و توليمربوط به م كه انجام محاسبات باتوجه به اين. شود مي

ريزي و تهيه آمار مربوط به  برنامهاستفاده از رايانه براي  1361از سال  ست،ا يوقت و دقت فراوان
نيز آمارنامه دارويي كشور بر اساس  1365از سال . توليد، واردات و فروش دارو مرسوم شده است

 يدر فواصل زمان اداره كل نظارت بر دارودر توزيعي دارو  وارداتي و هاي شركتاي  رايانه هاي گزارش
ون و تحت ياتوماسبراي  اقداماتي در حال حاضر .گردد مي و منتشر تهيه انه و چند سالهيماهه و سال6

 ،ريزي توليد و واردات صورت گرفته است كليه مراحل ثبت سفارشات دارويي و برنامه شبكه كردن
از  ياريآن اداره، امكان انجام بس يدر شبكه داخل ييه سفارشات دارويكل كه عالوه بر ثبت نمودنيبطور
ر يپذ در زمان انجامجويي  صرفهن با ياز به حضور مراجعينترنت و بدون نيندها با استفاده از شبكه ايفرا

ر يبه سا ها فعاليت يق واسپارياز طر يضرورريغ يها فعاليتاز  ياريز بسيالبته در حال حاضر ن .باشد
ن يهمچن. ده استيو گمركات كشور حذف گرد يربط از جمله وزارت بازرگانيذ يها دستگاههادها و ن

در كشور و امكان  ييداروهاي  فرآوردهن يره تاميزنج ،ستم جامع اطالعاتيدر نظر است با استقرار س
بطور  يعيو توز يديتول هاي شركتاعم از  ييدارو يه انبارهايكل يبه اطالعات موجود يدسترس
ا در سطح كشور را ع آنهياز و نحوه توزيمورد ن ييداروهاي  فرآوردهمردم به  يبتوان دسترس يموثرتر

  .مديريت نمود
 يرسان اطالع  www.fdo.ir و به آدرسمعاونت غذا و دار تيساوب  يانداز راه باحال حاضر  در
ان انجام امور مرتبط با ياز متقاضير اطالعات مورد نيها و سا ن، مقررات، فهرستيقوانحوزه در  يعيوس
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زمان  نيدر كمتر ازيبه اطالعات مورد ن يرد و دسترسيپذ يم انجام يعيغذا و دارو در سطح وسطه يح
 .باشد مير يپذ انجام يده اداريچيپ يممكن و به دور از روندها

  ايران داروهاي رسمي فهرست
 زيادي بسيار هاي تالش، 1358 سال در ايران ژنريك داروهاي اوليه فهرست تدوين و تهيه از بعد
 تجديدنظر نوشتند، مي تجارتي نام با را داروها معموالً كه خود نويسي نسخه در پزشكان كه آمدعمل  به

 بالعكس و آن تجارتي مشابه و ژنريك داروهاي فهرست خصوص در متعددي جزوات و ها كتاب. كنند
 و قوانين اصالح و گروهي هاي رسانه از استفاده توجيهي، جلسات برگزاري. شد منتشر و تدوين
 ژنريك مشابه تجارتي، نام با دارويي تجويز صورت در داد مي اجازه داروساز به كه اي گونه به مقررات

  .بود ژنريك طرح ترويج براي ديگر اقدامات از شود، تحويل بيمار به آن
. شد آشكارتر روز به روز ايران داروهاي فهرست بازنگري لزوم پزشكان، و بيماران تقاضاي به توجه با
 تدوين و بررسي شوراي عنوان تحت شورايي بهداري، وزير حكم با 1361 سال در كه نحوي به

 آن از. شد تشكيل نظر صاحب داروسازان و پزشكان و اجرايي اندركاران دست از مركب ايران داروهاي
 بوده مذكور شوراي تصويب و تاييد به منوط دارو هر ورود يا ساخت مجوز صدور ،تاكنون تاريخ
بالغ گرديد،  دارو قلم 1526 به ايران داروهاي فهرست در موجود داروهاي تعداد 1376 تيرماه در. است
هاي هالل  قلم آنها تحت عنوان داروهاي ويژه صرفاً تحت شرايط خاصي توسط مركز فوريت 230كه 

قلم داروي  1300از نزديك به . گردد مي وارد ،تعداد خيلي محدود در ،احمر براي بيماران خاص
البته تعدادي از داروهاي موجود در فهرست . شود ميقلم در داخل توليد و مابقي وارد  650باقيمانده، 

 جمله از. گردد مي نه توليد و نه وارد ،بود شده اضافه سياهه به خاصي شرايط تحت چون داروها
كه بعضاً هنوز به توليد  ،بودند شده اضافه فهرست به لداخ در ساخت شرط به داروها از تعدادي

  .است شتهنرسيده يا براي توليد آنها اصالً متقاضي وجود ندا
نامه جديد مربوط به تشكيل شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران كه در آن شرح  آيين 1376سال  در

شوراهاي مشورتي و تخصصي  وظايف و تركيب شورا تعيين شده بود، ابالغ گرديد كه در آن تشكيل
 و بيني شده همچنين وظايف جديدي از جمله انتشار دارونامه رسمي كشور پيش. بيني شده است پيش

آن  چهارم شيرايو اكنون هم. شد منتشر و نيتدو بار نياول يبرا 1376 سال در رانيا يرسم دارونامه
 و ها فعاليت گرفتن قرار با 1379 سال از .باشد مي هين در حال تهآپنجم  شيرايدسترس است و و در

 و قانونمند مذكور شوراي يها فعاليت ،قانون متن در ايران داروهاي تدوين و بررسي شوراي جايگاه
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 بررسي شوراي دبيرخانه داخلي نامه آيين و رسيد وزيران محترم هيات تصويب به آن اجرايي نامه ينيآ
 با. گرديد ابالغ و توشيح وزير محترم مقام توسط 1381 سال در و تهيه نيز ايران داروهاي تدوين و

 بوجود جهاني دارويي نظام در عظيمي تحول ،دارو فناوري توليد و داروها تعداد روزافزون افزايش
 نمايند گذاري سياست نحوي به بايد ملي هاي نظام داروها، همه تامين هنگفت هزينه به توجه با و آمده
 بستر يك در باال كيفيت با را داروها به دسترسي ميزان بيشترين ،مالي محدود هاي سرمايه وجود با كه

 با 1381 سال از لذا. نمايند تامين بيماران براي ممكن آسايش و رفاه حداكثر ايجاد و درماني منطقي
 نظرات با نياز مورد داروهاي دارويي، فهرست تدوين در پزشكان موثرتر مشاركت تفكر ايجاد

 فارماكواكونومي علم بكارگيري با ضمن در. دنگرد مي بررسي پزشكي تخصصي هاي انجمن كارشناسي
 مصرف نمودن منطقي حركت ،)ايمني و كارآيي( پيشين هاي شاخص به آن افزودن و) دارويي اقتصاد(
 سير بهداشتي تحميليهاي  ههزين كاهش و بيماران و درماني نظام مندي رضايت افزايش و دارو تجويز و

 براي ايران دارويي فهرست تدوين وظيفه ،مجدد بيني پيش از پس 1386 سال در. است يافته صعودي
 فرهنگي، و اقتصادي اجتماعي، چهارم توسعه برنامه در پزشكي موزشآ و درمان بهداشت، وزارت

 كميته و باليني كميته 15 تشكيل با ايران داروهاي تدوين و بررسي شوراي دستورالعمل
 عالوه. گرديد ابالغ و تهيه ايران داروهاي تدوين و بررسي شوراي روند بهبود جهت فارماكواكونومي

 تخصصي دانشنامه هاي تاهي پزشكي، هاي انجمن بيشتر همكاري باليني هاي گروه فعاليت بيني پيش بر
كه وارد فهرست  ييداروها يبرا يون درمانيكاسين اندييتع و دارويي هاي دستورالعمل تدوين و
. باشد مي اخير نامه آيين قوت نقاط از دارو عرضه نمودن محدودو  ين سطح دسترسييز تعيشوند و ن يم

 دارويي فهرست ،ايران داروهاي تدوين و بررسي شوراي دبيرخانه در شده انجام بررسي يك پي در
 به قريب شامل فهرست اين. باشد مي كشور درماني نياز% 98 از بيش به دادن پوشش به قادر ايران

 در كشورهاي دارويي هاي فهرست ترين وسيع از يكي دارويي تنوع نظر از كه است دارو قلم 2300
  .باشد مي توسعه حال
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  ايران داروهاي فهرست تفكيكي آمار: 9جدول 

 )داروييمولكول(كشوررسميداروهاي فهرست كل  1061

  )دارويي شكل( كشور رسمي داروهاي فهرست كل  2416

 هاواكسنوبيولوژيك هاي وردهآفر  121

  گياهي داروهاي  366

 OTC داروهاي  164

 بهداشتيمراكز مخصوص داروهاي  416

  كشور در شده ثبت داروهاي روند آمار: 10جدول 

 شاخص 1357  1377 1387

 كشوردرشده ثبت داروهاي تعداد 4000  1150  3821

 
شده در كشورتعداد داروهاي ثبت : 9نمودار   
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  اه افتيره و مشكالت

  دارو مقطعي كمبودهاي
از ابتداي  دارويي كمبودهاي. باشد مي دارو مقطعي كمبودهاي ايران، در دارويي بزرگ معضالت از يكي

نارضايتي . والن دارويي كشور بوده استؤهاي عمده مس جنگ تحميلي تاكنون همواره يكي از نگراني
سخت جنگ  هاي سالبروز كمبودها در . باشد ميعمومي از وضعيت دارويي كشور نيز به همين دليل 

پس از جنگ، حتي در  هاي سالولي ادامه اين كمبودها در . تحميلي، به راحتي قابل توجيه بود
كه  ييها يبررس. ناديده گرفت توان ميرا ن مطلوبي بودي كه وضعيت اقتصادي كشور در شرايط هاي سال
راهكارهاي مناسب در راستاي بهبود  ارايهوضعيت دارويي كشور و  ليتحل براي 75و  74 هاي سالدر 

كه علت اصلي كمبودهاي دارويي ناشي از  ودنشانگر آن بوضعيت دارويي كشور تشكيل گرديد، 
كه بروز اند  هاي تنظيم شد دارويي كشور به گونه هاي سياستبلكه  ،باشد ميمشكالت توزيع دارو ن

واردات و توليد دارو، به طور  ريزي در شرايطي كه برنامه. اند ناپذير كرده كمبودهاي دارويي را اجتناب
و نظام عرضه  گرفتصددرصد متمركز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي 

، بروز مشكل در هر قسمت شتريزي واردات، توليد و توزيع ندا اي در برنامه كننده و تقاضا نقش تعيين
 فرآيند. بوددارويي قابل انتظار  بندي بستهريزي و واردات دارو يا مواد موثر، كمكي و  چرخه برنامه

 يدولت يها و نهادها وزارتخانه به مختلف اشكال به كه توليدي و وارداتي هاي شركت تعهدات اجراي
 فرآيند مثالعنوان  به. بود كند بسيار دولتي، يها دستگاه در كماح ساالري ديوان به توجهبا  ،ندبود وابسته

 در دارو كمبود بروز بيم كه مواقعي در حتي ،است كند بسيار... و دارو سهميه اصالح ارز، تخصيص
از ينهنگام  به و شتههيچ نوع اهرمي براي پيشگيري مشكل و اصالح روند وجود ندا. اشتد وجود بازار

ستادي براي پيگيري  1375از سال  .شد ينماقدام براي واردات دارو و جبران كمبود آن  ،به موقع و
كمبودهاي دارويي در حوزه دارويي تشكل شد كه وظيفه آن بررسي وضعيت واردات، توليد و توزيع 

عيت گيري از وض ها، گزارش گيري از وضعيت عرضه و فروش دارو در داروخانه داروها، گزارش
 يزير به عهده اداره برنامه  مسؤوليتن يدر حال حاضر ا. بودموجودي و امكان تداوم توليد در صنايع 

به  يماران جهت دسترسيب ييبه منظور راهنما. باشد مياداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر 
ن يا و همچنه افت گزارشيجهت در ي، سامانه جامعدر بازار مصرف يمقطع يبا كمبودها ييداروها
 هاي سالاز  ،ل مشكالتين قبيبه منظور رفع ا .ده استيجاد گرديماران در سراسر كشور ايب ييراهنما
به  ياز اقالم واردات يا و سپس بخش عمده يدكنندگان داخليتول يج وابستگيتدر هب 80دهه  ييابتدا
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از سوء  ياز موارد كمبود ناش ياريكشور از بس يين امر موجب رهايد كه ايقطع گرد يارانه و ارز دولتي
د كه يمحدود گرد يبه اقالم صرفاً ،از موارد بروز كمبود ياريد و بسيگرد يادار يز بوروكراسير و نيتدب
ز وزارت ين راستا نيدر ا .بود يدولت يها ن بودجهيارانه همچنان در گرو تامين آنان به واسطه يتام

ن اعتبار به يق انتقال اياز طر ييكننده نها به مصرفارانه يبهداشت ضمن طرح موضوع لزوم انتقال 
ز اقدام به هرچه ين راساً ،ساز ميصالح و تصميدر مراجع ذ گر مهيب يها سازمانسرجمع اعتبارات 

 يبه نهادها  مسؤوليتو انتقال  يا ارانهي يدولت يها وابسته به بودجه يمحدودتر كردن فهرست داروها
از حدود  يا ارانهي هاي حمايتمشمول  يدر حال حاضر فهرست داروهاكه ي، بطورمه  نمودهيب يتيحما

  .نمايد ميپنجاه قلم تجاوز ن

  دارو اقتصادي ساختار اصالح
 فراهم دارو واردات و توليد امكان انگيزه، و رقابت ايجاد با كه نحوي به دارو اقتصادي ساختار اصالح
 سالدر . باشد مي دارويي كمبودهاي رفع و دارو وضعيت اصالح راستاي در اقدامات مهمترين از گردد،
. است بوده %20) داروخانه(و عرضه دارو  %11، توزيع %13حاشيه سود توليد و واردات  ،1376
كه اين مقدار حاشيه سود، به هيچ عنوان جبران كننده خدمات آنها اند  هبودتوزيعي معتقد  هاي شركت

افزايش  1361طور شديدي نسبت به سال  در كشور به زندگيهاي  هو در شرايطي كه هزين باشد مين
 سود حاشيه كه است حالي در اين. است نيافته افزايش ها، هزينه افزايش با همگام دارو قيمت ،يافته
ل عدم يدل هز بين يديتول هاي شركت ياز طرف. بود يافته كاهش %11 به %15 از مدت همين در توزيع

 ييداروهاي  فرآوردهد يمختلف از تول يخود، به انحا هاي فرآوردهاز  يد برخيتول يصرفه اقتصاد
بازنگري و  در جهت يمتعددمطالعات . دنديگرد يمذكور سرباز زده و موجب بروز بحران كمبود م

و ده يبهداشت به انجام رس وزارت ياز سو 80و  70 هاي سالاقتصادي دارو در  ساختاراصالح 
 يا گونه هب ييداروهاي  فرآورده يگذار متيدر قدر اين راستا . استشده  ارايهپيشنهادهاي عملي نيز 

قابل  يآور نبوده و سودآور انيز يع داخليصنا يبرا ييبه تنهاها  فرآوردهن يك از ايد كه هر يعمل گرد
و  يمتين دوره اصالحات متعادل قين اساس در حال حاضر و پس از چنديبر ا. ز داشته باشندين يقبول

 يبه طور كل ييداروهاي  فرآوردهه سود يحاش ،ييداروهاي  فرآورده يگذار متيوه قيدرش يبازنگر
  . ل اصالح شده استيشرح جدول ذ هب
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  دارو تامين زنجيره در سود هاي درصدحاشيه: 11جدول

  وارداتي داروي  داخل توليد داروي  *)درصد( سود حاشيه
  13-5 25-15  تامين كننده
  10-5 12  توزيع كننده

  15-5 22  كننده عرضه
  .)افزايش يافته است% 16هاي تزريقي با حجم باال به  حاشيه سود توزيع فراورده هاي حجيم نظير محلول( *

  ودارنه و متناسب يبهعدم توزيع 
 بسياري در. استبر اساس نيازهاي واقعي  عدم توزيع دارو ،ديگر از معضالت جدي اين بخش يكي 
گونه  و هيچ استكه در شرايطي كه موجودي يك دارو در يك استان مناسب  شد مي ديده مواقع از

باتوجه به اينكه رعايت . شود ميكمبودي ندارد، در استان ديگر كمبود دارو به شدت احساس 
ضروري است، امكان جابجايي  يا ارانهيو تخصصي  ،خصوص در مورد داروهاي كمياب بندي به سهميه

هم ها  نبه خصوص مقامات اجرايي و اجتماعي استا ،باشد ميقابل انجام  هم كمترها  ندارو در استا
و در مورد داروهايي كه در يك كنند  ميمعموالً با كاهش سهميه دارويي هر استان به شدت مخالفت 

خروج دارو از استان  و به منظور رعايت احتياط و جلوگيري از كمبود ،نيز شتهاستان ديگر كمبود دا
  .ندينما يمجلوگيري  ،خود
بندي و رعايت نظام عرضه و  سهميه كامل حذف فوق، مشكل رفع اساسي حل راهرسد  مي نظر به

 معيارهاي بايستي ،كمبود باشد يداراتا زماني كه تدارك و توزيع دارو  وليتقاضا در توزيع دارو باشد، 
د توان مي ييدارورساني  اطالعن منظور سامانه جامع يبه هم ،دنگرد ارزيابي مكرراًها  ناستا بندي سهميه

از  يا هينما ،پخش در سراسر كشور هاي شركت ييدارو يانبارها ياز موجود يحير صحيتصو ارايهبا 
ران يار مديتر در اخت حيصح يساز ميدر كشور را به جهت تصم يياقالم دارو ييايع جغرافيوضع توز
  .قرار دهد

  قاچاق دارو
 و اجتماعي سياسي، هاي بحران. باشد مي دارو قاچاق كشور، دارويي نظام مشكالت از ديگر يكي 

 داروهاي از بخشي كه است شده سبب ،عراق و افغانستان خصوص  به ،همسايه كشورهاي در اقتصادي
 ضرر دو موضوع اين. دنشو قاچاق كشورها آن به دارو عرضه و توزيع سيستم از خروج با اي يارانه
 از اطالع عدم ديگري و كشور از غيرقانوني طرق به مليهاي  هسرماي خروج يكي: دارد دنبال به بزرگ
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 دارو قاچاق. هستند دارو مصرف معيار ،دارو فروش آمارهاي؛ چرا كه كشور در دارو مصرف وضعيت
 وارداتي داروهاي خصوص به داروها از بسياري. گيرد مين صورت افغانستان و عراق كشورهاي به فقط

 كشورهاي به ،شوند مي عرضه داخل در ارزان بسيار قيمت با يارانه، پرداخت علت به كه گرانقيمت
 حاضر حال در كه اي عمده مشكالت از يكي همچنين. گردند مي قاچاق نيز پاكستان جمله از مختلف
 آنها توزيع و دارويي رسمي شبكه از خارج داروهاي واردات ،باشد مي كشور دارويي نظام گير گريبان

 و هورموني داروهاي و ها مكمل انواع شامل عمدتاً كه داروها اين. است كشور سطحهاي  هداروخان در
 كشورهاي از ارزاني قيمت با عمدتاً ،باشند مي اعتيادآور بعضاً و تزريقي هاي مسكن نيز و تقويتي

 توليد كشور داخل در نيز بعضا و گرديده قاچاق كشور داخل به عراق و پاكستان ويژه هب جوار هم
  .شوند ميز يز تجوياز پزشكان ن يمتاسفانه توسط برخ و گردند مي

 حكايت يررسميغ يولي برخي برآوردها ،باشد ميدقيقي از ميزان قاچاق دارو در دست ن آمارهر چند  
داروهاي قاچاق اكثراً در زمره داروهاي ن يا .دارد به خارج داروي كشوراز % 10كمتر از  قاچاق از

 دارو قيمت بايستي يعني. است دارو قيمت اصالح معضل، اين بنيادي حل .هستنداي  گرانقيمت و يارانه
 و كشور در دارو عرضه سيستم از دارو خريد صورت آن در. برسد جهاني يها قيمت سطح به ايران در

 دست از را عرضه اين در حضور امكان قاچاقچيان عمالً و داشت نخواهد اقتصادي صرفه ،آن قاچاق
 و شده تشويق دولت طرف از شدت به كه شود مي فراهم دارو صادرات امكان عوض در. دهند مي

ه ين كليهمچن .بود خواهد مفيد نيز كشور داروسازي صنايع كمي و كيفي سطح ارتقاي براي
  .رديصورت پذ يا مهيب هاي حمايتد در قالب يازمند بايماران نيالزم از ب هاي حمايت

سال  چند يقاچاق در كشور و در ط يكه با هدف محدود نمودن و مبارزه با داروها ياز جمله اقدامات
  :ل اشاره نموديبه موارد ذ توان مي ،وسته استير به وقوع پياخ

ت به ين حمايو انتقال ااي  يارانه ييداروهاي  فرآوردهمت ينمودن ق يتالش در جهت واقع 
 يمصرف كننده واقع

و تالش  يدرمان STGاز  يعنوان بخشه ب يا ارانهي يمصرف داروهاز و يتجو يها ن پروتكليتدو 
 معاونت سالمت يها با همكار ن پروتكلينمودن ا ييدر جهت اجرا

ثبت اي  يارانههاي  فرآوردهروند مصرف  يا انهينمودن و ثبت و كنترل را يا تالش در جهت شبكه 
 ماران مربوطهيب

ر ينسخ غ يز كنترل مورديو ن ييداروهاي  هپوك يآور ل جمعياز قب يكنترل يبكار بستن راهكارها 
 بطور متمركزاي  يارانه يز داروهايمتعارف تجو
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 مجاز يها سودمند و توسعه بازار مكمل ييغذا يها ل امكان ثبت و واردات مكمليتسه 

هاي  فرآورده ارايهنان از يسراسر كشور به منظور حصول اطمهاي  هاز داروخان يادوار يبازرس 
 مجاز 

 رمجازيقاچاق و غهاي  فرآوردهكننده  عرضههاي  هن داروخانيان و همچنيبا قاچاقچ يرخورد قانونب 
  ا دائم داروخانهيموقت  يليو تعط يول فنؤق مسيشامل تعل

  يتيفور ييت مراكز داروياز توسعه فعال يناش يها ينابسمان
 يبا توجه به امكان واردات داروها :فهرست از خارج واردات طريق از دارويي نظام در اخالل 

ق توسعه يند از طرتوان مي ها شركتن يدارو، ا يگذار متيمراحل ثبت و ق يبدون ط يتيفور
 .نديجاد نمايكشور ا ييدر نظام دارو يفراوان يض و نابسمانيخود رانت و تبع يها فعاليت

با واردات  يا از مراكز تك نسخه ياريبس :كشور به دارو ورود جهت فشار ايجاد كانال 
ب بطور يرق يآنان بر داروها ينيبال ييتفوق كارا يكه بعضا حت يديجد ييداروهاي  فرآورده

عموم مردم  يدسترس ليتسه زيو ن يجامعه پزشك ييده است، موجبات آشنايبه اثبات نرس يعلم
رسد كه با توجه به كثرت  يم ييوضع به جا يده و پس از مدتيرا سبب گردها  فرآوردهن يبه ا

بجز ورود دارو به فهرست، اجازه ثبت دارو و ورود دارو به  يا چاره ،فرآوردهمت يتقاضا و ق
  .ماند ينم يباق يا مهيب هاي حمايتتحت پوشش  يفهرست داروها

از  يدر برخ :پزشكان با ها كننده وارد هاي شركت و فوريتي مراكز از برخي ناسالم روابط وجود 
ز يالذكر و ن ل به اهداف فوقيبه منظور ن يا تك نسخه هاي شركتده كه يموارد مشاهده گرد

 يبه منظور بدست آوردن بازار مطمئن فروش داروها ييداروهاي  فرآوردهوارد كننده  هاي شركت
ز ين با پزشكان تجوين و موازيو خالف قوان يررسميروابط غ ياقدام به برقرار ،ثبت شده خود

از  يمال هاي حمايتز يخدمات متقابل و ن يجبران ماد .ندينما ين دسته از داروها ميكننده ا
، كه وزارت بهداشت با ابالغ باشد ميشگفت ياز انجام موارد پ يقيمصاد يحيتفر يسفرها
 يغات و معرفيح انجام تبلينسبت به مشخص نمودن حد و مرز صح 1386در سال  يا نامه آيين

ن ييبه فراخور موضوع تع ييها ز مجازاتين نيمتخلف ياقدام نموده و برا ييروداهاي  فرآورده
  .نموده است
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  آينده انداز چشم و دارو وزيعت
 در. دارد خدمات ارايه كيفيت افزايش و امور پيشرفت در زيادي نقش دقت و سرعت امروز دنياي در
روز در حال  هروزب يو اطالعات يارتباط هاي زيرساختو اي  رايانه امكانات از استفاده راستا اين

كند، توزيع و  مياستفاده  ديبابه خوبي  فناوريي كه از اين پيشرفت هاي بخشيكي از . باشد ميگسترش 
 هاي شركتدارو، در  ع و عرضهيتوزدر حال حاضر بخش اعظم امور مربوط به . باشد ميعرضه دارو 

 در دست اقدام است يحال حاضر طرحدر . گيرد ميصورت اي  رايانهبه صورت  ها و داروخانه پخش
به صورت  ها ، پخش و داروخانهيديتول هاي شركت يك از انبارهايداروها در هر  يثبت موجود كه

 اطالع جزيي و دقيق طور به كشور دارويي وضعيت از توان ميب ين ترتيكه بد انجام شوداي  رايانه
توزيع داروها به شكل منطقي و مبتني  ن ويتام يزير برنامه براي خصوص به موضوع اين. كرد حاصل

اين مهم صورت گرفته  هاي الزم براي ريزي اخير برنامه هاي سال در. كند ميبر نياز واقعي، كمك بسيار 
و ورود اطالعات را بسيار  رايانهكارگيري  به ،(Barcode)كه استفاده از خط نماد  توجه به اين با. است

 گذاري شماره ملي مركز عضويت به كهاند  هشد سازد، در گام اول كليه صنايع داروسازي ملزم  ميآسان 
 خط كهاند  هشد موظف داروساي هاي شركت. دنكن دريافت را خود كاالهاي رمز شماره درآمده، كاال
 رايانه و نماد از استفاده با داروها فروش و خريد براي زمينه تا كنند درج كاال بندي بسته روي را نماد

 و منطقي تصوير ارايه به توان مي كه است طرح اين اجراي از پس تنها كه است گفتني. شود فراهم
 .بود اميدوار كشور در دارو مصرف و عرضه توزيع، نحوه از درست

 توان مي ،رخ داده است ييداروهاي  فرآوردهر در صنعت پخش يان اخيكه در سال ياز جمله اتفاقات مثبت
 يز انبارهايز تجهيو ن GPRS يدار و دارا خچالي هاي كاميونز ناوگان پخش كشور به يبه تجه
 ينگهدار يره سرد برايت زنجير صفر و رعايز يبه انبارها يپخش در سطح استان هاي شركت
ن ياز ا ياريبس ياتيو عمل يز انطباق ساختاريك حساس به دما و نيولوژيو ب ييداروهاي  فرآورده
  .اشاره نمود GSPو GDPبا اصول  ها شركت

 هاي شركتد يجد نامه آيينن يكه مقارن با تدو يپخش استان هاي شركتل و توسعه يدر خصوص تشك
ل و يدر جهت تحقق اصل تسه يگام مهم ها شركتن يز اگر چه ايافتند نيتوسعه  1387پخش در سال 

ن يش از حد ايكه با توسعه ب د دانستيباگردند، اما  يماران به دارو محسوب ميب يع دسترسيتسر
ه سود كم يل حاشيبدل ها شركتن يش تخلفات ايز افزايف امكان نظارت و نيز احتمال تضعيموسسات ن

به خود اختصاص  يع كنندگان سراسريع را در توافق با توزيه سود توزياز حاش يكه بخش( آنان
  .وجود دارد) دهند يم
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  عرضه و مصرف دارو

  تاريخچه
اندازي  تنها پس از راه ،در داروخانه و با حضور داروساز روزآمددارو به صورت علمي و  هعرض

تا قبل از . ي در آن مدرسه جنبه عملي به خود گرفتزدارالفنون و شروع آموزش دانشجويان داروسا
صورت كه درمان بيماران به روش طب سنتي و عمدتاً با استفاده از گياهان دارويي  آن، باتوجه به اين

صاحبان حرفه عطاري . ها محل عرضه گياهان دارويي و داروهاي گياهي بودند عطاري ؛گرفت مي
به نزد عطار  درمان براي ساكن به ابتدا ستتوان مي بيمار يعني پرداختند، ميعمدتاً خود به طبابت هم 

ولي طبيباني كردند  ميپيچي  رود و از او طلب دارو كند؛ برعكس طبيباني هم بودند كه خود نسخه
دادند و بيمار را براي تهيه دارو،  پيچي را خودشان انجام نمي هم بودند كه نسخه) هايي باشي حكيم(

 توسط گياهي مخلوط كردن دم و جوشاندن براي عطار دستورات معموالً. كردند مي ها عطاريروانه 
آن داروها هم  ارايه بازار، به غيرگياهي داروهاي تدريجي ورود از پس. شد مي انجام منزل در و بيمار

همزمان با تاسيس دارالفنون، نخستين بيمارستان جديد در . گرفت ميها صورت  كماكان توسط عطاري
. افتتاح شد كه در آن داروخانه مخصوصي نيز تاسيس گرديد) ابن سينا(بوعلي  خانه مريضتهران به نام 

كه به سبك جديد تاسيس شده بود، در اي  اولين داروخانه توان ميرا ) عطاري(اين داروخانه 
تاسيس داروخانه به سبك جديد آغاز  ،با ورود معلمان داروسازي مدرسه دارالفنون به كشور. نظرگرفت

اولين داروخانه توسط شورين، معلم داروسازي دارالفنون كه از آلمان به ايران آمده بود، در خيابان . شد
بعدها در همان محل به كار  ،سيو ايگن بوناتي از نروژوم. جنب دارالفنون افتتاح شد و ناصرخسرو

از تركيه هركدام  جيان گي السپس موليون فرانسوي معلم داروسازي دارالفنون، پاپاريان و . پرداخت
با ورود ايرانياني كه در فرنگ به تحصيل . داير كردند) ناصر خسرو و الله زار(اي در تهران  داروخانه

شده بودند به بازار دارويي كشور، التحصيل  فارغد و يا از دارالفنون داروسازي پرداخته بودن
پاستور، جاويد، خورشيد، هاي  هبه داروخان توان مياز اين گروه . ديگري تاسيس شدهاي  هداروخان

اي براي تاسيس  گونه ضابطه هيچ ،هجري قمري 1298تا سال . خيريه، سيروس و شرق اشاره كرد
را شامل  1290در آن سال، وزارت فرهنگ، قانون پزشكان مصوبه سال . داروخانه وجود نداشت

اند،  داروسازان نيز نمود و مقرر شد كه فقط داروسازاني كه از مدارس عاليه مدرك داروسازي اخذ كرده
سال سابقه كار در داروخانه و  5در غير اين صورت بايستي گواهي حداقل  ،داروخانه تاسيس كنند

پس از تصويب قانون اجازه طبابت، برگزاري  1309در سال . دهند ارايهقبولي در امتحان مربوطه را 
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از  مدركبودن  امتحان براي متقاضيان داروسازي لغو شد و صدور مجوز تاسيس داروخانه صرفاً به دارا
با افزايش تعداد متقاضيان تاسيس داروخانه با تصويب قانون مربوط به . ه منوط گرديدمدارس عالي

، ضوابط مربوط به تاسيس داروخانه تدوين 1334مقررات امور پزشكي، دارويي و خوراكي در سال 
، باشند ميكه بر اساس قانون، تاسيس و اداره داروخانه دو مقوله مستقل از هم  ينالبته باتوجه به ا. شد

، ولي باشند ميبودن مدرك داروسازي از دانشگاه ن متقاضيان تاسيس داروخانه، طبق قانون نيازمند دارا
قبل از انقالب  هاي سالدر طول . گيرد مياداره مستقل داروخانه صرفاً توسط داروسازان صورت 

و به تدريج  داروسازي، امكان تربيت داروسازان بيشتري فراهم آمدهاي  هاسالمي با تاسيس دانشكد
شتري در اقصي نقاط كشور تاسيس بيهاي  ههاي دارويي و پزشكي كشور داروخان همزمان با پيشرفت

تا  افزايش يافت وباب  1000كشور به حدود هاي  هتعداد داروخان ،1350به نحوي كه در سال  ،شد
هاي  هوخانرشد دار 1367پس از پيروزي انقالب اسالمي تا سال . رسيدباب  1800به  1357سال 

 1377 سالولي از آن به بعد به سرعت رو به افزايش نهاد؛ به طوري كه در  ،چيز بودكشور بسيار نا
  .كنند كشور فعاليت مي در داروخانه 8000ش از يب داروخانه و در حال حاضر 5000حدود 
 

  كشور هاي داروخانه آمار: 12جدول 
  داروخانهتعداد سال
1357 1800  
1367 2000  
1377 5000  
1387 8100  
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  تعداد داروخانه هاي موجود در كشور: 9نمودار 

  داروخانه اداره و تاسيس ضوابط
 1298 سال در بار اولين براي داروسازان فعاليت و داروخانه اداره به مربوط ضوابط قانونمندكردن

 نيز را داروسازان ،1290 مصوب طبابت قانون بعد هاي سال يط در. پذيرفت صورت شمسي هجري
 وزارت از نامه اجازه دريافت به منوط داروسازي به اشتغال اجازه مذكور اصالحيه اساس بر. شد شامل
. بود خارج يا ايران در داروسازي آموزشي دوره طي به منوط نيز نامه اجازه صدور. گرديد معارف
 و كار سابقه داشتن صورت در ،نبودند داروسازي آموزشي دوره گذراندن گواهي داراي كه افرادي
  .دارند دريافت نامه اجازه ستندتوان مي ،امتحان در شركت
 ضوابط شمسي هجري 1334 سال در دارويي و پزشكي امور مقررات به مربوط قانونبا تصويب  سپس

 سال 50 از بيش گذشت از پس مذكور قانون. گرفت خود به تري جدي شكل داروخانه اداره و تاسيس
 آنهاي  هتبصر و مواد مختلف، هاي سال در البته. است مانده باقي خود قوت به كماكان آن تصويب از

  .است شده اصالح ضرورت برحسب
، مدرك تحصيلي ژه در مناطق محروميو هب مانند بومي بودن، سابقه كار يلطبق ضوابط موجود، عوام 
 ،و در صورت وجود بيش از يك متقاضي بر اساس امتيازات مربوطه باشند ميداراي امتياز ... و

. برسدها  داروخانهصالحيت متقاضي بايستي به تاييد كميسيون قانوني . شوند ميبندي  اولويت متقاضيان
و صرفاً داروسازاني  باشد ميسس داروخانه متمايز ؤم  مسؤوليتفني داروخانه از   مسؤوليتطبق قانون، 
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فني داروخانه   مسؤوليتاحراز اجازه  هستنداز وزارت بهداشت  يمعتبر و پروانه رسمك مدر يدارا كه
كه در اند  داروساز تاسيس شده توسط افراد غير ييها داروخانه گذشته، هاي سال طولدر  .دارندرا 

روز در حال افزايش هستند، به شدت  شرايط كنوني كه داروسازان متقاضي تاسيس داروخانه روزبه
جدي  مسايلواگذاري اجازه تاسيس داروخانه به افراد غيرداروساز، يكي از . باشد ميمورد اعتراض 

هاي  پيگيري. باشد ميمورد بحث در محافل علمي و صنفي داروسازان و حتي دانشجويان داروسازي 
 يقوانين گذشته هاي سالدر  .ه بوده استنتيج فراوان براي اصالح قانون در اين زمينه تاكنون بي

كه صدور مجوز تاسيس و اداره  رسيدهتصويب به برخالف اين خواسته در مجلس شوراي اسالمي 
قانون مجوز اداره مستقل داروخانه به (مستقل داروخانه به غيرداروساز در آنها تصريح شده است 

؛ قانون 1364در مناطق محروم مصوب سال وسيله كمك داروسازان؛ قانون مربوط به تاسيس داروخانه 
در طول ). 1373 مصوب دارويي و پزشكي امورقانون مربوط به مقررات  3مربوط به اصالح تبصره 

ضوابط و  ها، نامه آيينشده است، بارها  يازبنديز كه صدور مجوز داروخانه منوط به امتير نيان اخيسال
نقض شده  يوان عدالت ادارياز جمله د ييقضان وزارت بهداشت توسط مراجع يولؤمات مسيتصم
با هدف اصالح موارد  ييو دارو يد اصالح قانون مقررات امور پزشكيحه جديدر حال حاضر ال .است
  .كند يم يت دولت را سپرايم به هيتقد ييمراحل نها ،گفت پيش

  داروخانه انواع
يا ، روزانه و )بعدازظهر اي وح صب( وقت نيمه صورت به ندتوان مي كشورهاي  هداروخان ضوابط، طبق
صد هزار نفر به يت كمتر از سيبا جمع ييروزانه در شهرهاهاي  هداروخان تاسيس .روزي داير شوند شبانه
نفر و  6000تا هر  يصد هزار نفر به ازايش از سيت بيبا جمع يينفر و در شهرها 7000تا هر  يازا
و موسس موظف  گيرد ميجمعيت صورت  نفر 65000 تا هر روزي به ازاي شبانههاي  هداروخان يبرا

   .ول فني معرفي كندؤمسعنوان  بهداروساز را  حداقل دو است
 داخل در داروخانه تاسيس به موظف ،خيريهيا  و خصوصي دولتي، از اعم بيمارستان هر ضوابط، طبق

 براي و باشد مي نيز داروخانه تاسيس معني به بيمارستان، تاسيس مجوز صدور. باشد مي بيمارستان
  .نيست نياز مستقل مجوز به داروخانه تاسيس
 حد رعايت و جمعيتي ضوابط طبق كه دارند نياز مستقل مجوز به داروخانه تاسيس براي ،ها هدرمانگا
  .كنند داروخانه تاسيس درخواست ندتوان مي ،اولويت و فاصله نصاب
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رسمي كه هاي  هو در زمره داروخان باشند ميدرماني نيز طبق تعريف، داراي داروخانه  -بهداشتي مراكز
مراكز هاي  هاداره داروخان. ، قرار ندارندشوند مينظر گرفته براي محاسبه حد نصاب جمعيتي در

 هاي سالطول در . باشد ميبه عهده داروساز ن ،قلم دارو دارند 350-300درماني كه حدود –بهداشتي
درماني به داروسازان ‐مراكز بهداشتيهاي  هداروخانآمده است كه اداره عمل  بهي هاي تالش گذشته

  :در دو جهت صورت گرفته است ها تالشاين . واگذار شود
  درماني به كارشناس داروسازي ‐ هاي تكنيسين داروسازي در مراكز بهداشتي تبديل پست) الف
  داروسازان به درماني بهداشتي مراكزهاي  هداروخان واگذاري) ب
به  يو درمان يمراكز بهداشتهاي  هاز داروخان يارياداره بس يفوق منجر به واگذار هاي تالشج ينتا

ار داشتن داروخانه در سطح يكه در اخت ين معنيد، بديقمر گردهاي  هداروسازان تحت عنوان داروخان
توسط داروسازان  ييروستا يدرمان -ين داروخانه مراكز بهداشتيو اداره چند يتصد يبرا يمانع ،شهر

 يو درمان يدر مراكز بهداشت يا ادعا نمود كمتر داروخانه توان ميكه در حال حاضر يبطور ؛گردد يمن
. ده استيواگذار نگرد يبه داروساز متقاض ،ل به اداره آنيدر صورت وجود داروسازان متما ييروستا
مراكز هاي  هعرضه در داروخان يمجاز برا يفهرست داروها ،1386و  1385 هاي سالن در يهمچن
ن فهرست، يقرار گرفت كه در حال حاضر ا ين و بازنگريمورد تدو ييروستا يو درمان يبهداشت

  .باشد ميقلم  350مشتمل بر 

  1387 درسال داروخانه نوع تفكيك به كشور سطح در موجود هاي داروخانه فراواني: 13جدول 
 تعداد داروخانهنوع

 7453 خصوصي
  13 خيريه

 180 اجتماعيتامين
  30 دانشگاهي
 875 بيمارستاني

 136 ساير

 آن از پس و تحميلي جنگ هاي سال در دولتي نيمه و خيريه دولتي، يها دستگاه و نهادها از برخي
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت از تاسيس مجوز فاقد اكثراً كهاند  هكرد داروخانه تاسيس به اقدام

  .در اين زمره برشمرد توان ميرا  و سازمان هالل احمر نظامي و انقالبي نهادهاي. باشند مي پزشكي
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هاي  هدر داروخان يتيو بعضا فوراي  يارانه، قيمت و كم مصرف داروهاي كمياب، گران از يبرخ
هاي  همنتخب از ميان داروخانهاي  هداروخان. شوند ميمنتخب توزيع هاي  همحدودي به نام داروخان

از . شوند ميانتخاب  يو بخش خصوص نهادها ،دولتيهاي  هداروخانر يو سا يعلوم پزشك يها دانشگاه
هاي  هاصلي و مورد توجه مردم، داروخانهاي  ه، داروخانها استاناين رو در اكثر شهرهاي بزرگ و مراكز 

هاي  هداروخان ك ازيهر  فروش و فعاليت ميزان تهران در مثالعنوان  به. باشد ميدولتي و هالل احمر 
اين موضوع به شدت مورد . داروخانه معمولي در تهران بيشتر است ستيبسيزده آبان و هالل احمر، از 

اد ياز ازد يريو جلوگ يض امور به بخش خصوصين تفويبنابرا معمولي است وهاي  هاعتراض داروخان
  .در دستور كار وزارت بهداشت قرار دارد يعموم يو نهادها يبخش دولتهاي  هداروخان

  پيشنهادها و تمشكال
 كيفيت ارزيابي رو اين از. دانست داروخانه در خدمت ارايه را داروسازان وظيفه مهمترين بتوان شايد
 از كشور داروسازي وضعيت بررسي براي مناسبي شاخص دتوان مي داروخانه در داروساز خدمات ارايه
 برداشت متاسفانه. شود گرفته نظر در... و دارو به مربوط مقررات و قوانين داروسازي، آموزش نظر

 مطلوب داروخانه در خدمات ارايه كيفيت كه دارد آن از حكايت داروسازان خود حتي و عمومي
  :كرد اشاره ذيل موارد به توان مي نمونهعنوان  به. باشد مين

  ها داروخانه همه در داروها از برخي توزيع عدم 
  داروخانه در فني مسؤول حضور عدم 
  نسخه بدون داروي فروش 
  بيماران نياز مورد اطالعات ارايه عدم 
  داروها نامناسب بندي بسته 
  كمياب داروهاي فروش عدم 
  كشور يداروها يخارج از فهرست رسم يفروش داروها 

  :به توان ميجمله  قابل بر شمردن است، از آن يل متعدديمشكالت فوق دال يبرا
 ها داروخانه يفنن يمسؤولدرخور و مدون جهت  يا گاه حرفهيعدم وجود جا 

 يل ماليدارو و مسا يل تدارك و فراهمياز قب يليو اشتغال داروسازان داروخانه به مسا يريدرگ 
 يو تخصص يا ل حرفهيتمركز بر مسا يداروخانه به جا
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رغم يعل ؛ييخدمات دارو ارايهدر صورت  ين فنيمسؤول يم برايمستق يعدم وجود انتفاع مال 
 مسؤولو داروساز  گردد مي ب داروخانهيمد نصآن درياضر ا، در حال حيوجود تعرفه حق فن

 .شود ين درآمد منتفع نمياز ا يفن

ژه داروسازان با سابقه در خصوص نحوه برخورد يو همناسب در داروسازان ب يعدم وجود توانمند 
 آموزش نظام اصالح ،ن خصوصيكه در ا ييمشاوره دارو ارايهمار و اخذ شرح حال و يبا ب

 و نيازها با كمتر داروسازيهاي  هدانشكد فعلي گيري جهت واقع در. است ضروري نيز داروسازي
 مناسب برخوردار ينگر جامعهاز  ها آموزشن يا ديگر عبارت به ؛باشد مي منطبق جامعه واقعيات
 بيمار از مراقبت سمت به بيشتر داروسازان شغلي وظيفه روز روزبه كه كنوني دنياي در. نيستند
 در جمله از. گردد اصالح جهت اين در بايد قطعاً نيز داروسازي آموزش شيوه ،شود مي متمايل
. كرد اشاره كنند، ايفا ندتوان مي بيمارستان در داروسازان كه يمهم نقش به بايستي راستا همين

 هاي پروتكل تهيه در مشاركت و ها بخش در بيماران توسط دارو مصرف بر نظارت و پيگيري
 كه، حالي در ؛است ضروري بيمارستان در آنها به پرداختن كه است يمسايل جمله از درماني دارو

واحدهاي كارآموزي در . باشد ميمنطبق ن تيدر حد كفا هنوز در اين جهت داروسازي آموزش
 -آشنايي به شبكه بهداشتي. دنافزايش ياب يفيو ك ياز لحاظ كم داروخانه و بيمارستان قطعاً بايد

و نحوه توزيع دارو در شبكه از جمله  ها مسؤوليتارات و ين و مقررات، اختيقواندرماني كشور، 
مواردي است كه بايستي در نظام آموزشي داروسازان گنجانده شود تا انتظار خدمت بهتر از 

  .داروسازان را داشته باشيم
هش حد نصاب هاي جدي براي كا بررسي و پس از داروسازيالتحصيالن  فارغبه افزايش تعداد  باتوجه

 يل دسترسيبه شش تا هفت هزار نفر با هدف تسه جمعيت براي تاسيس داروخانه از ده هزار نفر
در صورت  گريد ياما از سو .ديانجام گرد ييسطح خدمات دارو يارتقا ،ازيمورد ن يماران به داروهايب

ها با كاهش روبرو خواهد شد كه خود  افزايش تعداد داروخانه در شهرهاي كشور، طبعاً درآمد داروخانه
 يداروها يقاچاق و خارج از فهرست رسمهاي  فرآوردهها به  ش داروخانهيگراعامل ديگري براي 

و  حاشيه سود اصالح حل شود و باها  داروخانهدر صورتي كه مشكل اقتصادي . خواهد بود رانيا
در كشور ها  داروخانهافزايش تعداد افزايش يابد، ها  داروخانه درآمد ،تعرفه حق فني شدن يواقع
 از ،ها داروخانه تعداد افزايش با. باشد دارويي خدمات ارايه كيفيت ارتقاي در موثري عاملد توان مي

 يدرست  هب داروخانه مالي دغدغه كه صورتي در شد؛ خواهد كاسته داروخانه هر به مراجعان تعداد
 درآمد افزايش. بود خواهيم خدمات ارايه نحوه در بيشتري دقت و وقت صرف شاهد ،برآورده شود
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 كيفيت ارتقاي راستاي در عاملي تنها نه فني، حق تعرفه و سود حاشيه اصالح طريق ازها  داروخانه
 حال در. كند مي فراهم نيز دارو مصرف كردن منطقي براي را زمينه كه است، دارويي خدمات ارايه

  .شود مي برشمرده آن قيمت بودن پايين كشور در دارو رويه بي مصرف عمده داليل از يكي حاضر

  شاخص قيمت دارويي: 14جدول 

 شاخص  1367  1377 1387

 )ريال( دارو عدد يك متوسط قيمت  10.76  120.27  729.86

  داخل توليد داروي عدد يك متوسط قيمت    105.80  485.26

  وارداتي داروي عدد يك متوسط قيمت    561.27  5747.09

 
قيمت متوسط داروي توليد داخل و وارداتي مقايسه :10مودار ن  
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  سرانه مصرف دارو: 15جدول 

  شاخص  1367  1377 1387

 )عددي(دارو مصرف سرانه  2/214 5/263  1/458

 )ريالي(دارو مصرف سرانه  7/2304 31692  334348
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 )عددي، ريالي(سرانه مصرف دارو : 12نمودار 

  دارو منطقي مصرف و تجويز
كه منجر به توليد  در دنيا ها بيماريهاي علوم پزشكي و ايجاد تحوالت سريع در روند درمان  پيشرفت
تداخالت  نظيرمربوط به تجويز داروها  يهاي مشكالت و پيچيدگي ؛شود مي جديد داروييهاي  فرآورده

به نيز  ها راغيرمنطقي دارو هايو تجويز اي هاي بيمه دارويي، عوارض جانبي، هزينه داروها، محدوديت
 گذشته هاي سالدر حالي كه نرخ متوسط رشد جمعيت كشور طي در كشور ما نيز . دنبال داشته است

 و از آنجا كه است داشته رشد %11/5 ازبيش  ها سالاين  طيمصرف دارو  ،بوده است% 5/1 حدود
داروساز و  و متقابل پزشك اتاطتجويز دارو براي بيمار تحت تاثير عوامل متعددي شامل پزشك، ارتب

ها  قوانين بيمه و بستر اجتماعي حاكم بر محيط و منطقه، قيمت دارو و شرايط اقتصادي بيماربيمار، 
 راهبردعنوان بخشي از  هبلذا . اي انجام گيرد همه جانبه يها فعاليتالزم است مجموعه  ،قرار دارد

 يز و مصرف منطقيتجو كميته كشوري ،كشوري در جهت بهبود وضعيت مصرف دارو در كشور
هاي  هعلوم پزشكي سراسر كشور تحت عنوان كميتهاي  هدانشكدو  واقع در دانشگاههاي  هو كميت داروها

در ابتدا با هدف  و فعاليت خود را آغاز نمودند 1375 لعلمي بررسي نسخ و خدمات پزشكي از سا
ي از نسخ پزشكان عمومي فعاليت بررسي نسخ گير تك پزشكان و با استفاده از شيوه نمونه پايش تك

  . شد نويسي استخراج  نسخه هاي شاخص ،از نتايج حاصل پزشكان را انجام داده و
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 با گسترش بررسي نسخهاي  هكميت، ها فعاليتيي و اثربخشي آبه منظور افزايش كار 1379 در سال
 National(منطقي دارو آموزشي و پژوهشي خود به كميته كشوري تجويز و مصرف  يها فعاليت

Committee of Rational Use of Drugs (تجويز و مصرف منطقي دارو در هاي  هو زير كميت
  .علوم پزشكي تغيير نام يافتند يها دانشگاه
در  76علوم پزشكي بطور فصلي و پيوسته از سال  يها دانشگاهمربوط به هركدام از  هاي گزارش

همان دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته و جهت  ،نطقي داروجلسات علمي كميته تجويز و مصرف م
از . گرديد به كميته كشوري ارسال  ،هاي الزم گذاري سياستبندي و حصول نتايج كلي و انجام  جمع
كميته تجويز و  39اي پزشكان عمومي توسط  برگ نسخه بيمه 000/000/8بالغ بر  ،83تا  76سال 

علوم پزشكي سراسر كشور جهت تحليل كمي و كيفي نسخ،  يها دانشگاهمصرف منطقي دارو واقع در 
  .نتايج حاصل مورد بررسي قرار گرفته است ،نسخه پرداز ثبت شده افزار نرمدر 

عدم اعتقاد به  اعتمادي و عليرغم موانع و مشكالت متعدد قانوني و اجرايي كه گاهي ناشي از بي
هاي  هشوري با تالش فراوان در كليه حوزكميته ك ،نويسي بود اهميت بررسي نسخ و پايش نسخه

 و پزشك بيمار،(دارو و درمان  ،بيماري موضوع سه محور اصلي با تاكيد بر عملكرد مرتبط با سالمت و
و  جديد نامه با تدوين آيين ها تالشدر نتيجه اين  به فعاليت خود ادامه داد و )داروخانه

 يها دانشگاه ها و منطقي دارو در اغلب دانشكدهتجويز و مصرف هاي  هكميت مرتبطهاي  دستورالعمل
تجويز و مصرف هاي  هساير برنام تر در زمينه پايش نسخ و ملزم به فعاليت جدي ،علوم پزشكي كشور

  .منطقي دارو شد

   رسالت كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي دارو
جامعه، در جهت و گسترش فرهنگ تجويز و مصرف منطقي دارو در گروه پزشكي و مردم  ارتقاي

اجتماعي، اقتصادي هاي  هسطح سالمت جامعه و كاهش اتالف منابع و سرماي ارتقايكمك به بهبود و 
آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي مهمترين رسالت كميته كشوري  يها فعاليتو انساني با انجام 

  .باشد مي) NCRUD(تجويز و مصرف منطقي دارو 
گروه پزشكي، تالش در جهت افزايش اعتماد و احترام متقابل ميان گروه حفظ كرامت، شأن و موقعيت 

كنندگان دارو و توانمندسازي مردم جامعه در زمينه انتخاب و  پزشكي، بيماران، داروسازان و فراهم
  .باشند ميهاي حاكم بر فعاليت اين كميته  مصرف صحيح دارو، ارزش

   



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

366 
 

  ودار كميته كشوري تجويز و مصرف منطقياهداف 

 خدمات دارويي در كشور ارايهسطح كيفي  ارتقاي 

 هاي بهداشتي، درماني و دارويي ريزي مشاركت در برنامه 

آموزشي، پژوهشي و طراحي  هاي هاستفاده از اطالعات حاصل از بررسي و پايش نسخ در زمين 
 مداخالت مرتبط 

غير  هاي ههزين ها و رويه دارو و كاهش آسيب جلوگيري از تجويز و مصرف غيرمنطقي و بي 
 ضروري

 الگوي صحيح تجويز و مصرف منطقي دارو ارايه 

 فرهنگ مصرف منطقي دارو در جامعه ارتقاي 

 داروتجويز و مصرف منطقي شوري كميته كوظايف 

 ريزي در خصوص تجويز و مصرف منطقي دارو و برنامه گذاري سياست .1

  اصلي تجويز و مصرف منطقي دارو هاي شاخصتعيين و تدوين  .2
بررسي نقاط ضعف و مشكالت موجود در فرآيند تجويز و مصرف  هاي روشطراحي و تدوين  .3

  دارو و انجام
 ها هكميت ياه علمي و آماري و گزارش هاي روشهاي آموزشي و پژوهشي مبتني بر  نيازسنجي .4

و مداخالت آموزشي، مديريتي، نظارتي و مالي مؤثر به  ها هريزي و تدوين و طراحي برنام برنامه .5
نظور افزايش آگاهي، نگرش و عملكرد گروه پزشكي و عامه مردم در خصوص تجويز و م

 )درون و برون سازماني(مصرف دارو با ايجاد همكاري بين واحدهاي مختلف مرتبط با موضوع 

 سراسر كشورهاي  هدانشكد/ ها دانشگاه هاي هراهبري، هماهنگي و نظارت بر فعاليت كميت .6

 كارشناسي و تخصصي در موضوعات مرتبط بر حسب مورد هاي هتشكيل كميت .7

سراسر  هاي هدانشكد/ ها دانشگاه هاي هارزيابي برنامه عملياتي ساالنه و بودجه مورد نياز كميت .8
  كشور

روند  ،با تدوين يك برنامه عملياتي جامع 1385از سال در راستاي اين اهداف و وظايف و  .9
در حال حاضر كميته كشوري تجويز كه يبطور ،ه يافتبيشتري ادام و وسعت با سرعت ها فعاليت

و مصرف منطقي دارو داراي بانك اطالعاتي مطمئن و حجيمي از نسخ پزشكان عمومي و 
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هاي نظام سالمت بسيار  گذاري سياستها و  ريزي برنامهمتخصص است كه استفاده از آنها در 
  .تاثيرگذار و ارزشمند خواهد بود

  دارو مصرف و تجويز مهم هاي شاخص: 16جدول 

 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

1377 1382 1387
ميانگين اقالم تجويزي هر نسخه: 13نمودار 

تجويزياقالمميانگين
نسخههر

  87 سال  82 سال 77سال شاخص
  20323961  6727050  1151049 شدهبررسي نسخ تعداد

  25/3  59/3 25/4 نسخههرتجويزي اقالم ميانگين
  35576  16077 5582 نسخه هر قيمت ميانگين

  44  0/41 25/49 درصد بيماران دريافت كننده داروي تزريقي
  48  2/42 25/64 داروي آنتي ميكروبيالدرصد بيماران دريافت كننده

  23  9/16 68/12 كورتيكواستروئيددارويكنندهدريافت بيماران صد در
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در صد بيماران دريافت كننده  داروي آنتي ميكروبيال: 15نمودار 
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تجويز دارو در مناطق مختلف كشور و  هاي شاخصبا توجه به  RUDبطور خالصه كميته كشوري 
مختلف به  انجام رسانيده و يا در دست هاي  همتعددي را در حوزهاي  هبرنام ،بررسي مشكالت موجود

  :باشد مياجرا دارد كه به شرح زير 

  كشور پزشكي  جامعه آموزش مباني تجويز و مصرف منطقي دارو در سطح
  :يك اصل زير بنايي نتايج عملكرد به شرح زير استعنوان  بهدر زمينه اقدامات آموزشي 

  تهيه و تدوين محتواي آموزشي  .1
 اصول تجويز منطقي  تاليف و انتشار كتاب 

 دارويي ويژه داروسازان هاي مراقبتتاليف كتاب اصول اوليه  

 الگوي نوين در خدمات دارويي ارايهتاليف كتاب  

 دارو درمان بيمارستانهاي  هتاليف كتاب كميت 

 مصرف منطقي دارو كميته كشوري تجويز و هاي گزارشمقاالت و انتشار  

انتخابي مصرف  هاي شاخصبر اساس  اه بازآموزي آموزشيهاي  هبرنامو  تدوين محتواتهيه و  
 مرتبطهاي  هدارو در نسخ بررسي شده و هماهنگي جهت برگزاري دور
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در صد بيماران دريافت كننده داروي كورتيكواستروئيد: 16نمودار 
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ي اصول تجويز ها آموزشهاي الزم با معاونت آموزشي جهت ورود  ريزي ها و برنامه انجام هماهنگي
  داروسازيمنطقي دارو و مشاوره دارويي در واحدهاي درسي دانشجويان پزشكي و 

  هاي آموزشي برگزاري برنامه .2
كارگاه آموزشي اصول تجويز منطقي دارو در سطح دانشجويان پزشكي،  135برگزاري بيش از  

  پزشكان عمومي، پزشكان خانواده
  ژه داروسازانكارگاه آموزشي اصول مشاوره دارويي وي 8برگزاري  
  DTCكارگاه آموزشي  5برگزاري  
دندانپزشكان، براي  دارو منطقي اصول تجويزآموزشي متعدد و متنوع هاي  هبرگزاري دور 

  ماماها ،پرستاران
 تجويز و بازآموزيهاي  هالزام به شركت پزشكان و ديگر شاغلين حرف پزشكي در دورايجاد  

  با همكاري معاونت آموزشي مصرف منطقي دارو ويژه هر گروه
 ها و سمينارهاي آموزشي مرتبط برگزاري همايش 

  بررسي و پايش نسخ پزشكان
افزار  رمو  ثبت در نها  داروخانه و گر بيمه يها سازمان پزشكان از نسخهاي  هآوري داد جمع .1

 به طور مستمر مربوطه

بازخورد به  ارايهنسخه و  128000000از بيش از  تهيه و تدوين گزارشات علمي و آماري .2
  مرتبط يها سازمانپزشكان و 

هاي  هو ارسال آن به كليه پزشكان در دور تجويز داروي هر پزشك هاي شاخصتهيه گزارش  
 زماني مختلف

 وجود كشور پزشكان كليه به نويسي نسخه هاي شاخص از بازخورد ارايه امكان حاضر حال در(
  ).نمايند مي دريافت را ها گزارش اين پزشكان از زيادي تعداد و دارد

  اران نظام سالمتذگ ماهيانه، فصلي و ساليانه براي جامعه پزشكي و سياست ياه تهيه گزارش 
  تجويز دارو هاي شاخص تدوين كتاب ساالنه آمار 
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ها به تفكيك پزشكان و  دانشكده /سطح دانشگاه تهيه گزارش علمي و آماري نسخ در 
معه صورت فصلي و ارسال آن به جا هب )، خصوصي و دولتييسترب سرپايي،(ها  داروخانه
 سازمان نظام پزشكي و انجمن داروسازان ،گر بيمه يها سازمانپزشكي، 

آماري در موضوعات خاص براي مراجع مختلف جهت  هاي گزارشاستخراج و تهيه  
  رساني اطالع و پژوهشيهاي  هاستفاد

ستروئيدها به اكورتيكو و ها بيوتيك آنتيداروهاي تزريقي،  مختلف علمي هاي گروهشكيل كارت .3
  طراحي و تدوين مداخالت كشوري موثر در راستاي ترويج تجويز و مصرف منطقي دارومنظور 

 هاي انجمنساير  ،انجمن داروسازان ،نظام پزشكي ،گر هاي بيمه ارتباط و همكاري سازمانايجاد  .4
تخصصي  -علميهاي  هدر كميتمذكور  يها سازمانهر يك از  شركت نماينده، علمي مرتبط

همكاري  ،علمي و آماري نسخ ياه دارو و بررسي كيفي گزارشتجويز و مصرف منطقي 
و ها  داروخانهتشويقي و تنبيهي براي  هاي سياستاجراي  در فراخوان وها  نو انجم ها سازمان
  .پزشكان

  ها بيمارستانازي سيستم بررسي و پايش نسخ در اند هرا .5
مانند ارزيابي الگوي مصرف مصرف منطقي دارو در بيمارستان ه تجويز وهاي  هاندازي برنام راه 

تجويز و مصرف دارو  هاي روشداروها در بيمارستان، انجام مداخالت مرتبط با منطقي نمودن 
  داروييهاي مشاوره  و سيستم

و  ها بيمارستانطراحي و انجام مطالعه ارزيابي وضعيت تجويز داروهاي آنتي ميكروبيال در  
سازمان جهاني بهداشت با شرايط حاكم بر الگوي تجويز و مصرف دارو در  هاي شاخصتطبيق 

  آن
  مربوطه هاي شاخصنسخ بيمارستاني و تعيين هاي  هداد آوري جمع 
  ها بيمارستانتدوين دستورالعمل كشوري ارزيابي تجويز و مصرف داروهاي آنتي ميكروبيال در  
  ها بيمارستاندر  DUE)(ي تجويز تدوين دستورالعمل كشوري نحوه انجام مطالعات ارزياب 

  فرهنگ مصرف صحيح دارو در جامعه  ارتقايهاي اصالح و  برنامه

  آموزشي هاي هبرنام )الف
هدف  هاي گروهبراي ... آموزشي مختلف شامل بروشور، پمفلت، كتابچه وهاي  هتهيه بست .1

 مختلف
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 )تنشريا - صداوسيما -اينترنت(ها  آموزش در سطح رسانه .2

  شهرها يآموزشي و پيام دارويي براي نصب در سطح معابر عمومتهيه متن  .3
  :صورت آموزش در سطح مدارس به .4

ها و تجويز و مصرف منطقي داروهاي قصه و شعر در زمينه  تهيه، چاپ و انتشار سري كتاب 
 تدريس مربيان بهداشت يهاي آموزشي مربوطه و راهنما دي سي

، تجويز و مصرف منطقي داروتاليف كتب آموزشي براي مقاطع تحصيلي مختلف در زمينه  
تهيه محتواي آموزشي مصرف صحيح دارو در سه مقطع تحصيلي براي گنجاندن در متون 

  در خصوص آموزش سالمت ياسالم يساعت مصوبه مجلس شورا 42درسي در قالب 
  بهداشت مدارس تهيه جزوه آموزشي مصرف صحيح دارو ويژه مربيان 
  تجويز و مصرف منطقي داروبرگزاري مسابقات كتابخواني از مطالب كتب آموزشي  
براي كودكان، دانش آموزان  تجويز و مصرف منطقي داروبرگزاري اردوهاي آموزشي  

 ، رابطين بهداشتدار زنان خانهدبيرستاني، 

 -شهري(آموزش مصرف منطقي دارو ويژه زنان خانه دار  هاي هي آموزشي كارگااتهيه محتو 
  )روستايي

 خاص مصرف كننده دارو در زمينه فرهنگ مصرف دارو و هاي گروهآموزش اختصاصي براي  .5

 ...علميه وهاي  هآموزشي براي كارمندان ادارات، حوز هاي هتشكيل كارگا

 مصرف منطقي دارو تجويز واصالح فرهنگ عامه در زمينه هاي  هطراحي و اجراي پروژ .6

برگزاري جلسات توجيهي با نهادهاي مختلف به منظور جلب همكاري و استفاده از امكانات  
سالمت يا كانون پرورش فكري كودكان و هاي  همثالً شهرداري براي استفاده از خان(آنها 

 )نوجوانان

، داروتجويز و مصرف منطقي متعدد مانند جشنواره هاي  هبرگزاري سمينارها و جشنوار 
  ومصرف منطقي دارهمايش كودك و 

  در جامعه سازي فرهنگپژوهشي در زمينه  هاي برنامه )ب
  ت موجود مصرف دارو در سطح جامعهپژوهش جهت ريشه يابي مشكال .1
  پژوهش در زمينه تعيين ميزان موفقيت مداخالت آموزشي .2
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  انجام پژوهش هاي مرتبط با تجويز و مصرف منطقي دارو
ريزي و در  پژوهشي مختلفي را برنامه يها طرحكميته كشوري در راستاي دستيابي به اهداف خود 

  :باشد ميكه شامل موارد زير  نمايد ميمواردي اجرا 
مصرف دارو و تعيين اثربخشي  مربوط به ارزيابي وضعيت تجويز و هاي پژوهشكليه حمايت از  .1

  مداخالت
  آزاد از طريق انجام طرح پژوهشيارزيابي وضعيت تجويز دارو در نسخ  .2
  بررسي ميزان تجويز داروهاي خارج از فهرست داروهاي رسمي ايران .3
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  داروهاي طبيعي و سنتي

  اتيكل
 قرار انسان استفاده مورد داروعنوان  به زماني چه از يعيو مواد طب گياهان كه نيست مشخص درستي به

 گرفته قرار بشر اختيار در اتفاقي كامالً طور به بايد گياهان شفابخش اثرات كهرسد  مي نظر به. اند گرفته
 سينه دور، بسيار هاي زمان از تجربه اين ،داروعنوان  به گياهان با برخورد در تجربه اولين از پس و باشد
 اثرات شناخت. است يافته انتقال ديگر نسل به نسلي از ها، نوشته دست راه از آن از پس و سينه به

 نسل به تا نهاده سر پشت را زيادي بسيارهاي  هتجرب كرده، طي را طوالني بسيار راه گياهان درماني
 و ياساسعالج  دارويي گياهان خصوصاً طبيعي، داروهاي ، متمادي هاي سال طي. است رسيده حاضر

 صنعت در آنها اوليه مواد حال عين در و ندشد مي محسوب درمان راه تنها يحت موارد برخي در
  .گرفت مي قرار استفاده مورد داروسازي

 محاق به درمان در گياهان از استفاده تدريج به شيميايي، داروهاي پيدايش و بيستم قرن شروع با اگرچه
 در گياهان از استفاده باور روستاها و شهرها كشورها، از بسياري در هم هنوز لكن شد، سپرده فراموشي

 و ژرف اعتقاد ديرپايي، عوامل اين از يكي شايد كه ،است نداده دست از را خود اهميت درمان
 باور اين. باشد مختلفي ها بيماري درمان در گياهان اثربخشي به مختلف هاي سرزمين مردمان دار ريشه
 كه است علت بدين و دوانيده ريشه مردم جان درعمق كشورها ساير مانند نيز ايران كهن سرزمين در

 هايي كتاب .است بوده دارويي گياهان از استفاده با پزشكي علم تدوين و تبيين مركز ديرزماني ايران
سال كتاب مرجع در پزشكي در بسياري از كشورها از جمله  400بيش از  ،ابن سينا »قانون« كتاب چون

  .كشورهاي اروپايي بوده است
دوم قرن بيستم  آغاز شد كه نيمه ها بيماريدوران جديدي در برخورد با  ،پيدايش داروهاي شيميايي با

در طب نوين  ها بيمارياز آنجا كه دريچه نگرش به . باشد ميشكوفاترين دوران داروهاي شيميايي 
يا يك ارگان را در تماميت موجوديت انسان مورد  وبرخوردي انتزاعي است و عملكرد يك بافت 

 وبدن به تدريج ظاهر  يها دستگاهدهد، لهذا عوارض داروهاي جديد روي ساير  بررسي قرار نمي
 ،تقريباً از اوايل دهه هشتاد. شود ميبسيار زيادي براي برطرف كردن اين عوارض خرج هاي  ههزين

به طور جدي در جوامع پزشكي، به ويژه سازمان  (Alternative Medicine)موضوع طب جايگزين 
جهاني بهداشت  يها سازمانهاي مختلف  در جلسات و همايش. جهاني بهداشت مطرح شده است

افزايش سهم . توسعه و ترويج طب سنتي و مقررات پزشكي مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است
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مويد ... يس، آلمان، فرانسه، آمريكا ويدارويي كشورهاي مختلف از جمله سوداروهاي طبيعي در بازار 
 آلمان و يسيوس مانند كشورهايي در سهم اين. است مكمل و سنتي طب به پزشكي جوامع بازگشت
  .باشد مي %25 به نزديك آمريكا و انگليس فرانسه، در و %35 به نزديك

 گسترش نيز آنها كاربردهاي  هزمين و هشد افزوده شده شناخته دارويي گياهان تعداد بر زمان گذشت با
 هاي درمان در كمكي داروهايعنوان  به نوين كاربردهاي به دستيابي جديد، گياهان كشف. ه استيافت

 نظير جديد موارد كشف باالخره و گياهان بهداشتي ارزش به بردن پي بيوتيكي، آنتي يا شيميايي
 شده، شناخته گياهان ميان در توموري ضد و ويروسي ضد ميكروبي، ضد مواد ها، هورمون ها، ويتامين

   .اند هاي مطرح قرار داده زمره درمان در را گياهان ديگر بار ؛اند شده كشف تازگي به كه گياهاني يا
مجدداً توجه خود  ،تحقيقاتي بسياري از كشورها هاي گروهدوره جديد صنايع داروسازي، پزشكان و  در

ند؛ به طوري كه امروزه ما شاهد مزارع وسيع ا هرا به منابع طبيعي و گياهان دارويي معطوف داشت
شاخه مهمي از كشاورزي مطرح عنوان  بهياهان در حال حاضر كشت گ. آزمايشي و توليدي هستيم

بدين ترتيب . روند كار مي است كه براي استخراج و توليد مواد اوليه در ساخت داروهاي موجود به
استفاده  هاي روشهيچ زماني توجه به گياهان دارويي و اثرات كاربرد و  كه نه تنها در شود ميمشاهده 

در امر تحقيقات روي  گذاري قيمتافزايش ميزان تحقيقات و بلكه  ،از آنها كامالً قطع نشده است
 داروهاي كشف در جستجونوين و همچنين هاي  هداروهاي سنتي با شيو ارايهگياهان دارويي به منظور 

 يداروها و سنتي طبدر گرايش به  پزشكي جوامع رويكرد بر دليلي نيز دارويي گياهان از جديد
  .اند نهاده نام »پزشكي در سبز انقالب« را يكم و بيست قرن اكنون هم كه طوري به ؛باشد مي يعيطب

، لكن بعضي از باشند ميايمن گيرند  ميمورد استفاده قرار  ياز گياهان دارويي كه به طور عموم بسياري
نيز بايد  يعيطبلذا مانند ساير داروها، داروهاي  .ند اثرات جانبي و مضري برجاي گذارندتوان ميگياهان 

اين امر بسيار با اهميت است كه استفاده از گياهان دارويي بايد . اي تجويز شوند بادقت و مراقبت ويژه
انجام شود تا از ايجاد هرگونه  اند ي الزم را فرا گرفتهها آموزشمتمادي  هاي سالتوسط افرادي كه طي 

 از قبل كه گيرد قرار توجه مورد بايد نكته اين صورت، هر به. آيدعمل  بهعارضه و ضرر جلوگيري 
 و علمي صالحيت كه فردي سوي از بايد تشخيص و شود داده تشخيص بيماري بايد دارو، تجويز
 به گياه اثربخشي و تشخيص اساس بر گياهي داروي تجويز آن از پس و گيرد انجام ،دارد قانوني
  .پذيرد انجام علمي و منطقي كامالً صورت
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  ايران در يعيطب يگاه داروهايجا
كز تبيين و تدوين علم امراز  يكي _قبل و بعد از اسالم_ ايران در گذشته ،طور كه ذكر شد همان

وجود مراكز متعدد آموزشي و تحقيقي به ويژه دانشگاه بزرگ جندي . پزشكي در جهان بوده است
از اسالم و  شاپور و حضور دانشمندان و پزشكان بزرگ و معتبر همچون خانواده بزرگ بختيشوع پيش

هرات،  طبرستان، ،)سبزوار(هقيب مانندهمچنين مراكز متعدد آموزش پزشكي در مناطق گوناگون ايران 
ي، اهوازي ودانشمندان بزرگي چون رازي، ابن سينا، جرجاني، هر وجود همچنين ،...اصفهان و ،شيراز

ديشمندانه ايرانيان در عرصه نشانگر حضور قدرتمند و ان ،بعد از اسالمدوران در ... مجوسي، چغميني و
آور پارسي حكايت از اصول كامالً پيشرفته  هاي تمام پزشكان نام بررسي كتاب. پزشكي بوده است

 - به صورت مفرد و يا مركب- يعيو مواد طب پزشكي در زمان خود دارد و استفاده از گياهان دارويي
در راس امور درماني ... د، حب وچه به صورت خام و يا اشكال دارويي مختلف چون جوشانده، ضما

 جزء الينفك نظام درماني و حتي ،در گذشته پزشكي ايران يعيطب يداروهالذا . در گذشته بوده است
 در عمده عامل كه شود مي ديده هايي نشيب و فرازپزشكي در ايران  در سير تاريخ. بهداشتي بوده است

 به. است بوده خود زمان دانشمندان از وقت حاكمان حمايت عدم يا و حمايت ها نشيب و فراز اين
 كم ،يعيطب يداروها آن، به تبع و سنتي طب رنگ ايران، به غربي يا و نوين طب نفوذ و ورود با تدريج
 بروز هنگام به گياهان از استفاده و بودن موثر به اعتقاد هرگز ،جامعه بستر و بطن در لكن. شد تر رنگ

 توسط ايران تحريم خودباوري، حس شدن برانگيخته جمله از متعددي داليل به. نرفت بين از بيماري
 افزايش دارويي؛هاي  فرآوردهد يمرتبط با تول هاي فناوري جمله از مختلفهاي  هعرص در غربي دول
 داروهاي از استفاده ديگر، ليدال و دنيا در طبيعي منشاء با داروهاي حضور به علمي و عملي اعتقاد
در  ياهيگداروهاي  به نام اداره يا اداره رسماً ،1376از سال . است شده مطرح بيماران درمان در گياهي

طبيعي و براي تمركز بيشتر بر  هاي فرآوردهاين اداره با افزايش تنوع . ديس گرديوزارت بهداشت تاس
اكنون بيش ت 1360از سال  .تغيير نام يافت »اداره داروهاي طبيعي«به  1385ماه  در دي ،روي اين داروها

 بازار وارد آن مورد 350ش از يبمجوز ساخت داروهاي گياهي صادر شده كه از اين تعداد،  497از 
  . باشد ميكارخانه  45 يعيطب يد كننده داروهايتولهاي  هتعداد كارخان. اند شده ايران دارويي
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  ايران در يعيطب يداروها عرصه در ضعف و قوت نقاط

  اميدواركننده و قوت نقاط) الف
  كنون تا اوستا از دارويي گياهان و پزشكي در مدون تاريخ سال هزار چندين وجود 

 به حاضر حال در كه دارند حضور دانشگاهي مراكز در عمدتاً كه استاد و محقق صدها وجود 
  .باشند مي دارويي گياهان زمينه در پژوهشي يا و آموزشي فعاليت درگير نوعي به مشكالت رغم

 قانون 16از جمله ماده . قوانين الزم كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است وجود 
. بهداشت وزارت وظايف و تشكيالت قانون يك ماده از 18 بند و بهداشت وزارت تشكيل

  ).رسد مي نظر به ضروري امر اين در مختلفهاي  هزمين در جديد قوانين تصويب البته(
كل اروپا، در هاي  هگون دو تا سه برابر و هواي بسيار متنوع ايران كه به واسطه آن بيش از آب 

امكان كاشت و توسعه  ،از سوي ديگر باتوجه به اين آب و هوا ؛ايران گونه گياهي وجود دارد
 .نيز وجود دارد - باشند مينكه بومي ايران -  بسياري از گياهان

 ...و داروسازي ،بندي بسته رزي،كشاوهاي  هزمين در اشتغال ايجاد 

كه ارزش افزوده  -يعيزمينه گياهان دارويي و يا داروهاي طب در- صادرات و ارزآوري  امكان 
 .ي به مراتب از گياهان دارويي بيشتر استعيداروهاي طب

 .است بيشتر دارويي گياهان از خالص دارويي اوليه مواد توليد امكان 

 سنتي طب ودارويي  گياهانمركز تحقيقاتي  50در حدود لحاظ پژوهشي،  ازدر حال حاضر  
 اثرات با رابطه دردارند كه  وجودو وزارت علوم  يدانشگاه جهاد وزارت بهداشت، به وابسته
  .ندينما يق و پژوهش ميتحق يعيطبهاي  فرآورده

  ضعف نقاط) ب
آموزشي و ن يو همچن اجرايي ومحور عمده اداري  دودر  يعيطب يداروهاضعف در عرصه  نقاط

  .باشد ميپژوهشي 
 16طب سنتي و گياهان دارويي طبق ماده  يكه توسعه و احيا به رغم آن ،اجرايي- اداري اظلح از

ذيربط از  يها دستگاهگذاشته شده است و ساير  ن دستگاهيقانون تشكيل وزارت بهداشت به عهده ا
، هنوز تعدد نهادها و اند هديگردبا وزارت بهداشت  كاريمكلف به هم يكشاورزجمله جهاد 
از  ياريبعالوه بس. خورد ين خصوص در سطح كشور به چشم ميرنده در ايم گيمراجع تصم
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گر قرار  مهيب يها سازمانهنوز تحت پوشش تعهدات  ،موجود در بازار مصرف ياهيگ يداروها
  .ندارند

 طور به كه باشند مي داروسازان تنها پزشكي مختلف حرف صاحبان كليه ميان در ،آموزشي لحاظ به
 براي و گذرانند مي را خاصي درسي واحدهاي گياهي داروهاي زمينه در آكادميك و رسمي كامالً

 آموختگان دانش لذا. ندارد وجود درسي واحدهاي چنين... و ماماها پرستاران، دندانپزشكان، پزشكان،
 در دارويي گياهان هاي ظرفيت و آنها اثرات دارويي، گياهان از ،داروسازان جز به پزشكي هاي گروه

 طبهاي  هرشت يانداز راه توجه به باالبته  .ندارند كافي آگاهي بهداشت و درمان عرصه در آنها حضور
نه يشيبتوان از پ است ديام ،يتخصص يارشد و دكترا يدر مقاطع كارشناس يسنت يو داروساز يسنت
  .نمود يبهره بردار يخوب هنه بين زميكشور در ا يغن

  آينده انداز چشم
 ارايهي ذيل پيشنهادها ،كشور درماني-بهداشتيتوسعه استفاده از گياهان دارويي در نظام  منظور به
  :دنشو مي

ن مراكز در قالب ين ايد و ارتباط بيجد تحقيقاتي مراكز ايجاد و موجود تحقيقاتي مراكز تقويت 
 زمينه در تحقيقات امر به انحصاري اي بودجه اختصاص و يياهان دارويقات گيتحق يشبكه مل
 يو اقتصاد يديبا نگاه تول ياز منابع و دانش طب سنت يبه منظور بهره بردار دارويي گياهان

  ياهيو گ يعيطب يداروها يا مهيش پوشش بيافزا 
در  پزشكي مختلف هاي گروه آموزش به منجر ،رسمي كامالً طور به كه راهكارهايي تبيين 

 .دنگرد يعيطبهاي  فرآوردهز يمصرف و تجوج فرهنگ يخصوص ترو

ران يكه در افق ايبطور ياهيگ يد و عرضه داروهايتوسعه و گسترش تول يبرا يين راهكارهاييتب 
 .افته باشدياختصاص  ياهيو گ يعيطبهاي  فرآوردهبه  ييبازار دارو% 12حداقل  ،1404
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 كشور در طبيعي داروهاي توليد آمار: 16جدول 

1387  1386 1385  1384 1383  شاخص  1380  1381 1382

366  301  217 134 123 112  105  96  
 طبيعي داروهاي تعداد

 فهرست در موجود

65  84  83 11 11 7 9  -  
 طبيعي داروهاي تعداد
 فهرست به شده افزوده

131  105  78 56 49 41 37  33  
موادساخت مجوز صدور
  )اسانس و عصاره( اوليه

26  27  22  7  8  4  4  -  
 مواد ساخت مجوز تعداد
  صادره اوليه

 
 آمار تعداد داروهاي طبيعي موجود در فهرست: 17نمودار 
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  طبيعي اوليه مواد توليدكننده كارخانجات پراكنش نقشه: 1شكل 
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  طبيعي داروهاي توليدكننده كارخانجات پراكنش نقشه: 2شكل 
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  نظارت و كنترل داروها
  اتيكل

 در فقط دارويي مواد. نيست پوشيده كس هيچ بر دارو تيفيسالمت و ك كنترل و نظارت اهميت
 حد از دارو غلظت كه صورتي  در. دهند مي نشان درماني اثر خود از بدن، در غلظت از خاصي محدوده
 باشد بيشتر مشخصي حد از اگر و است درماني اثر فاقد باشد كمتر) موثر غلظتكمترين ( مشخصي

 كنترل و نظارتي دستگاه يك وجود لذا. است خطرناك و سمي اثرات داراي ،)سمي غلظتكمترين (
هر جامعه  بديهيات از كند، نظارت دارو كننده عرضه و توزيعي توليدي، مركز كار صحت بر كه كننده

  .باشد مي يمتمدن امروز
 جنبه سه از دارو عملكرد صحت كه است شده موجب ،مردم سالمت تامين با دارو مستقيم ارتباط
  :باشد مدنظر حياتي
 هزاران ميان از است ممكن رو اين از. شود احراز بايد كه است مطلبي اولين :دارو اثربخشي )الف
 مادهعنوان  به ماده يك فقط گيرند، مي قرار آزمايش مورد دارو، يك ساخت منظور به كه شيميايي ماده
  .برسد آزمايش بعدي مراحل به موثر
اي كه  فرآوردهبايستي . شود مياي است كه در مورد داروها به آن توجه  نكته مهمترين :دارو ايمني )ب
 يخطرناك در محدوده نيز تعالوه بر موثر بودن، از نظر سمي ؛شود ميدارو به بيماران داده عنوان  به

البته شرايطي وجود دارد كه به علت در ميان بودن مرگ و زندگي بيماران، به داروهايي كه . نباشد
  .شود ميداده  مصرفرض سمي خطرناك دارند نيز اجازه خواص و عوا

فرآيند  بايستي يك دارو از هر نظر طبق اصول و ضوابط بهينه توليد در :تضمين كيفت دارو )ج
 ،(GMP)بدون رعايت اصول بهينه توليد . ، توزيع و نگهداري قرار بگيردبندي بستهفرموالسيون، 

   .رسد يد بنظر ميبع المت و سيفيبا ك يدارو ساخت
. باشد ميكارآمد و پرتوان  ينظارتنيازمند تشكيالت  ،و احراز صحت آنها بر موارد سه گانه فوق نظارت

بخشي از وزارت بهداشت عنوان  بهچنين دستگاهي به علت ارتباط تنگاتنگ  ،در بسياري از كشورها
هاي  فرآورده كيفيت و ايمني به مربوط مسايل فراوان نزديكي علت به ضمن در. شود مي درنظر گرفته

از  ياريالبته امروزه بس .گيرد مي صورت دارو بر نظارت دستگاه توسط نيز غذا بر نظارت غذايي،
، نسبت به ييو دارو ييغذاهاي  فرآوردهمرتبط با  يها ت نظارتيا به منظور تقويشرفته دنيپ يكشورها

  .اند هاقدام نمود »سازمان غذا و دارو« تحت عنوان يارات كافياخت يمد و داراآكار يس سازمانيتاس
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  غذايي و دارويي معاونت تشكيل
كه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي تصويب شد، مقررات و  1334سال  تاكشور ما،  در

باتوجه به اينكه فعاليت توليدي در كشور . قوانين در خصوص نظارت بر امور دارويي وجود نداشت
 توان ميمربوط بود و ها  داروخانهموجود در وزارت بهداري بيشتر به فعاليت  وجود نداشت، مقررات

داروخانه  كه تعدادي دارو را درها  داروخانهخصوص توليد دارو به جز برخي از  اذعان داشت كه در
 و پزشكي امور مقررات قانون ،1334 سالدر . شد مي، عمالً فعاليتي ديده نكردند ميخود تركيب 

 گذاري قيمتهاي قانوني ساخت و ورود دارو،  كميسيون عمالً و رسيد شورا مجلس تصويب به دارويي
افزايش  ،هاي پزشكي كشور پيشرفت راستاي دربه تدريج . شروع به كار كردندها  داروخانهدارو و امور 

ويي و ازي آزمايشگاه كنترل دارو و غذا و تقويت اداره كل امور داراند همصرف دارو موجب شد كه با را
به . وزارت بهداري در زمينه كنترل و نظارت بر امور دارو به شدت افزايش يابد يها فعاليتغذايي، 

مربوط به امور دارويي و غذايي از معاونت فني وزارت بهداري  يها فعاليت ،1353نحوي كه در سال 
 تاسيس با نهمزما. گرديد تاسيس غذايي و دارويي معاونت نام به جديدي، معاونت و شدتفكيك 
 تاسيس موضوع آمريكا، با ويژه به غرب، با كشور روابط گسترش علت به غذايي، و دارويي معاونت
 انقالب پيروزي مقارن با كه گرديد مطرح كشور پزشكي و داروسازي جامعه در غذا و دارو سازمان
  .ماند يه مسكوت باقين قضيا يل مهم كشوريو رخداد مسا اسالمي

  اسالمي انقالب پيروزي از قبل هاي سال در بهداري وزارت نقش
  :داشت فعاليت ذيل موارد در دارو زمينه در انقالب از قبل هاي سال در بهداري وزارت

  داروخانه فني مسؤول صالحيت تاييد و داروخانه تاسيس اجازه صدور .1
  كارخانه فني مسؤول صالحيت تاييد و داروسازي كارخانه تاسيس اجازه صدور .2
  دارو توليد و ساخت پروانه روصد .3
  دارو واردات مجوز صدور .4
  دارو گذاري قيمت .5
 (GMP)دارو  و بازرسي صنايع توليدي از نظر رعايت مقررات و ضوابط توليد نظارت .6
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  بهداري وزارت نقش و ژنريك طرح اسالمي، انقالب
روز بر وابستگي كشور به  روزبه ،توجهي به وابستگي كشور به گسترش بازار مصرف دارو و بي توجه با

سرپل  وگي دمليتي به منظور داشتن نماين چند هاي شركتو بسياري از  شد ميواردات دارو افزوده 
صرفاً داروهاي غيراساسي و پيش پا  و ايران اقدام كردند به تاسيس شعب توليدي در ،مطمئن در ايران

 هاي شركتدر وزارتخانه،  گذاري قيمتامور  كه عليرغم انجام ،كردند ميافتاده را با نام تجارتي توليد 
  .رساندند مي فروش به كرده، گذاري قيمتچندمليتي عمالً داروهاي خود را به قيمت دلخواه 

 سرمايه چنگال در ،ديگر امور بسياري مانند دارو راهبردي و پرسود تجارت عمده بخش دوران، آن در
  .بود غرب طرفدار و صهيونيست داران

 اجراي طرح ژنريك در و گام بسيار بزرگ در زمينه دارو برداشته شد يك ،پيروزي انقالب اسالمي با
پس از تصويب فهرست داروهاي . كشور منجر به حذف هزاران داروي تجارتي از بازار ايران شد

اي نظر تهيه شده بود، واردات دارو صرفاً به داروه ژنريك كه با رايزني پزشكان و داروسازان صاحب
به تدريج بخش وسيعي از . منحصر شد، رست كه در داخل قابل ساخت نبودندموجود در فه

  .مختلف طرح ژنريك و تدارك دارو معطوف گرديدهاي  هبه جنب ،معاونت دارويي و غذايي يها فعاليت
 و توليد شديد رشد رغم به ولي داشت، ادامه كماكان وزارتخانه كنترلي و نظارتي وظايف گرچه
 علت به بعضاً و نيافت توسعه آن با متناسب كنترل و نظارتي امكانات كشور، در دارو مصرف

 از پس كه شدند مشغول امور اين در نديده آموزش جوان نيروهاي زبده، كارشناسان بازنشستگي
 يا و انگيزه عدم علت به خود، انساني نيروي طرح دوره يافتن پايان با تجربه، كسب و فعاليت چندسال

  .پرداختند ديگر امور به نموده، شغل ترك وزارتخانه، در استخدام امكان عدم
 تاثير تحت شدت به را آن نظارتي يها فعاليت بقيه كه دارويي امور بر نظارت كل اداره جديد وظايف

  :از عبارتند بود داده قرار
 كشور داروهاي فهرست تدوين و بررسي قالب در ژنريك طرح سياست اجراي 

 هاي شركت از هركدام براي جزيي صورت به دارو توليد و وارداتريزي  برنامه و بندي سهميه 
 توليدي و وارداتي

 آنها توليد يا واردات سهميه با متناسب دارويي هاي شركت به ارز تخصيص و ارزبندي  سهميه 

 دارويي بندي بسته و كمكي موثر، مواد و دارو قيمت بررسي و نظارت 

 كيفيت و قيمت نظر از اوليه مواد و دارو تامين منابع بررسي 
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 نه و اقتصادي موقعيت اساس بر ها شركت به دارو واردات يا و ساخت پروانه يا مجوز واگذاري 
 آنها فني و علمي امكانات صرفاً

 داروييهاي  فرآورده واردات از ممانعت و داخل در دارو فرموالسيون و توليد از قاطع حمايت 
 كشور داخل در ساخت قابل

 داروها قيمت افزايش از جلوگيري 

 اشاره ذيل در آنها اهم به كه برشمرد فوق هاي سياست براي توان مي را مهمي و جدي بسيار مزاياي
  :شود مي
 در متداول دارويي اشكال تمام حاضر حال در .داروها فرموالسيون در خودكفايي به دستيابي .1

 .باشند مي توليد قابل داخل

 قديمي خطوط بازسازي و دارو توليد مدرن و جديد خطوط ازياند هرا و تاسيس .2

ظرفيت توليد برآورده  %50در حال حاضر نياز كشور تنها با . دارو در كشور ظرفيت توليد افزايش .3
 .شود مي

 شده برابر چندين قبل سال 20 به نسبت كشور در دارو مصرف كه درحالي. ارزيجويي  صرفه .4
 .است نداشته افزايشي گونه هيچ ارز مصرف است،

  :از عبارتند آنها از تعدادي كه است بوده هم مضراتي داراي مذكور، هاي سياست اجراي البته
 داروها كيفيت از پزشكان و مردم رضايت اظهارعدم .1

 ترتيب به روان و اعصاب وبيوتيك  آنتي داروهاي مصرف. داروها رويه بي و غيرمنطقي مصرف .2
از يك سو به علت مصرف باالي . گرفت ميمصرف دارويي كشور را در بر  %34و  5/17%

و از سوي ديگر  بودهها، الگوي مصرف دارو در كشور مشابه كشورهاي جهان سوم  بيوتيك آنتي
 .است بودهمشابه كشورهاي پيشرفته  ،به علت مصرف باالي داروهاي اعصاب و روان

زيست هاي  فرآورده مانند راهبرديهاي  فرآورده از يبرخ و دارويي اوليه مواد توليد عدم علت به .3
 .دنشو مي وارداز كشور  خارج از دارويي اوليه مواد بيشتر حاضر حال در ،فناوري

هايي را در پي داشته  نگراني ن در اين خصوص دلمسؤوالدارويي كه براي مردم و  كمبودهاي .4
 . است

 از هر كه است شده سبب ،تقاضا و عرضه نظام رعايت عدم و متمركزريزي  برنامه وبندي  سهميه
 تعهد عدم يارانه، يا ارز موقع به تخصيص عدم قبيل از مختلف داليل به داروها از قلم چند چندگاهي
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 نبود يا كمبود با... و توليد دهي زيان گمرك، از موقع به ترخيص عدم كاال، موقع به ارسال در فروشنده
 .شوند روبرو كشور در

  دارو تشكيالتي ساختار اصالح
در . ساختار تشكيالتي دارو دستخوش تغيير و تحوالتي بوده است ،پاسخ به تغيير و تحوالت كشور در

به دنبال تصميم به كاهش تشكيالت دولتي و تعديل نيروها، وزارت بهداشت، درمان و  1372 سال
در . ستادي خود را كاهش دهدها و ادارات كل  آموزش پزشكي نيز تصميم گرفت كه تعداد معاونت

 هاي هنتيجه، معاونت دارويي و غذايي با چهار اداره كل شامل نظارت بر مواد اعتيادآور و آزمايشگا
كنترل دارو و غذا با معاونت امور درمان با شش حوزه قبلي آن ادغام شد و معاونت درمان و دارو به 

با سه زيرمجموعه  غذاييور دارو و مواد حوزه دارو به صورت اداره كل نظارت بر ام. وجود آمد
 هاي هنظارت بر مواد غذايي و آرايشي، نظارت بر دارو، نظارت بر مواد اعتيادآور و اداره آزمايشگا

تشخيص طبي، آزمايشگاه رفرانس و  هاي هكنترل و تشخيص طبي با سه زيرمجموعه امور آزمايشگا
عمل براي اجراي كامل اين چارت مشكالتي  در گرچه. شكل گرفتكنترل دارو و غذا  هاي هآزمايشگا

همچنين برخي از داروسازان نيز به ادغام نگرش مثبتي نداشتند، اما نگرش اساسي در . پديد آمده بود
براي  ها دانشگاهها و استمداد از  گيري كاهش حوزه ستادي، ايجاد هماهنگي بيشتر در تصميم ،اين طرح

ران يمد يياجرا هاي هدگايت و ديل تفاوت نوع فعاليدل هب ما هموارها ؛درگيري كامل در اجراي امور بود
از معاونت درمان و دارو  ييو غذا كردن حوزه دارويي هايي براي مجزا بحث ،بخش دارو و درمان
منجر به  1376سال  در تاًينها ،ها فعاليتن امر و عدم تجانس در نوع يبروز ا وجود داشته است كه

  .شدجدايي اين بخش و تاسيس معاونت دارو و غذا 

  ل مجدد معاونت غذا و دارويتشك
ت داروي كشور به عهده يفينظارت بر تامين و ك و گذاري سياست  مسؤوليتاز لحاظ ساختاري 

ر تعداد كارشناسان اين حوزه د. معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است
نفر داراي مدرك تحصيلي  25نفر است كه  326سطح ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

PhD،160 باشند مي يمدرك كارشناس ينفر دارا 125اي و كارشناسي ارشد و  نفر داراي دكتراي حرفه.  
رت بر نظا اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر، 3ن معاونت شامل يا ،يبه لحاظ چارت ادار

كنترل غذا و دارو و دفتر  هاي هشگايز آزمايو ن يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،ييغذاهاي  فرآورده
ت نظارت بر يريمد« دنيگنجان يبرا يا گسترده هاي تالشدر حال حاضر . ق و توسعه بوده استيتحق
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ز يتجو يكشورته يران، كميا ين داروهايو تدو يبررس يشورا هاي بخششامل  »ز و مصرف دارويتجو
داروها و  يرسان اطالع ي، مركز ملييثبت عوارض ناخواسته دارو يداروها، مركز مل يو مصرف منطق

وزارت بهداشت وجود  يدر چارت مصوب معاونت غذا و دارو يمارستانيب يته داروسازيسموم و كم
  .دارد

  :باشد ميل يذ ر به قرارياخ هاي سالشگفت در طول ياهم موضوعات قابل بحث از ادارات كل پ

 دارو پيشين كل اداره دو ادغام از كه كل اداره اين :مخدر مواد و دارو امور بر نظارت كل اداره )الف
 نظر از و بوده فوق كل اداره دو هر پيشگفت وظايف شرح شامل گرديده، ايجاد مخدر مواد و

 :باشد مي ذيل ادارات بر مشتمل سازماني

 از گرديده ارايه داروييهاي  هكه به بررسي پروند :دارويي هايوردهآفر بررسي و ثبت اداره .1
 .پردازد مي دارويي اوليه مواد و دارويي هاي فرآورده ثبت متقاضي هاي شركت سوي

 هاي شركتانبارش و توزيع در  كه به بررسي رعايت اصول بهينه توليد، :نظارت و فني اداره .2
همچنين بررسي  .پردازد داخلي و خارجي متقاضي ورود و يا حاضر در بازار دارويي مي

شكايات از كيفيت محصوالت توليدي و نيز نظارت بر روند مطالعات باليني محصوالت 
 .دارويي شيميايي نيز بر عهده اين اداره است

اعم از مواد (كه بر پروسه واردات  :گردانروان و مخدر مواد و كنترل تحت داروهاي اداره .3
 كنترل تحت هاي فرآوردهمصرف و صادرات  ،، توليد، توزيع)اوليه و داروي ساخته شده

 .دارد نظارت و اشراف

كه روند كلي توليد و واردات كليه محصوالت دارويي را به منظور حصول  :ريزي برنامه اداره .4
 اطالعات كليه اي نهراياثبت . زير نظر دارداطمينان از تدارك حداقل داروي مورد نياز كشور 

اري جلسات بازخواني، زبرگ نيز و دارويي محصوالت IRC كد صدور و كل اداره در موجود
 از ،دارويي كمبودهاي با مقابله و پيشگيري واي  يارانهبيني نياز ساالنه كشور به داروهاي  پيش

 .باشد مي اداره اين وظايفجمله 

وظيفه بررسي مدارك  ،تشكيل گرديده است1385اين اداره كه در سال  :دارويي ملزومات اداره .5
وسايل يا مواد دارويي كه به نوعي با بدن انسان در تماس بوده ( و ثبت انواع ملزومات دارويي

 .را بر عهده دارد) شوند بندي نمي دارويي معمول طبقه هاي و در دسته



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

388 
 

 منشا با هاي وردهفرآاين اداره وظيفه بررسي و ثبت انواع داروها و  :بيولوژيك داروهاي اداره .6
 بر را ها فرآورده اين از batch هر بازار به ورود اجازه صدور نيز و فناوري  زيست و زيستي
 اداره اين عهده بر نيز زيستي هاي فرآورده باليني مطالعات روند بر نظارت همچنين. دارد عهده
 .باشد مي

وظيفه  ،اين اداره نيز همانگونه كه در فصول پيشين ذكر گرديد :سنتي و طبيعي داروهاي اداره .7
 .را بر عهده دارد يو سنت يعي، طبياهيگ ييو ثبت انواع محصوالت داروبررسي 

 به كه كل اداره اين :يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،ييغذا هاي وردهآفراداره كل نظارت بر  )ب
برنامه اداره قبيل از يهاي بخش شامل باشد، مي نيز معاونت اداره بزرگترين ،كاري حجم لحاظ
 و آرايشي هاي فرآورده اداره آشاميدني، مواد اداره بندي، بسته اداره خوراكي، مواد اداره ريزي،

 اداره اين در اخير تحوالت جمله از. باشد مي ويژه غذاهاي و غذايي هايمكمل اداره بهداشتي و
 و بازرگاني امور تفويض فرايند آغاز ،1384 سال در غذايي هايمكمل اداره تاسيس به توان مي كل

 صدور و بررسي امور از بسياري انجام تفويض ،1385 سال از ذيربط مراجع و نهادها به گمركي
 سراسر پزشكي علوم يها دانشگاه داروي و غذا هاي معاونت به كل اداره وظايف ساير و هاپروانه
 .نمود اشاره 1387 سال در اداري روندهاي انجام براي ISO يهتاييد اخذ نيز و كشور

 آزمايشگاه غذايي، مواد آزمايشگاه شامل كل اداره اين :دارو و غذا كنترل هاي آزمايشگاه كل اداره )ج
 جمله از. باشد مي (QA) كيفيت تضمين واحد نيز و بيولوژيك آزمايشگاه دارويي، هايفراورده
 توسعه، فوق، درموا روزمره هاي ارزيابي بر عالوه ،آزمايشگاه اين هاي رسالت و وظايف مهمترين

 كنترل هاي آزمايشگاه كليه راهنماي عنوان به اه آزمايش انجام هاي روش تدوين و استانداردسازي
 شروع به توان مي كل اداره اين جديد يها فعاليت جمله از. است كشور سطح در دارو و غذا

 سازمان همكار آزمايشگاه عنوان به شدن شناخته رسميت به براي درخواست كاري روندهاي
 در بهداشت جهاني سازمان مرجع آزمايشگاه نيز و تحقيقاتي هاي پروژه امر در بهداشت جهاني
 سال از همچنين. نمود اشاره آفريقا، و خاورميانه منطقه در دارويي هاي فرآورده آزمايش زمينه
 آزمايش جديد هاي روش ابداع و توسعه هدف با دارو و غذا آزمايشگاهي تحقيقات مركز ،1386
 مجهز هاي آزمايشگاه كه آن به توجه با همچنين. گرديد تاسيس و تصويب دارويي و غذايي مواد
 علوم يها دانشگاه داروي و غذا هاي معاونت اكثر در شمسي 80 دهه هاي سال طي در دارو و غذا

 دارو و غذا كنترل هاي آزمايشگاه ملي شبكه تشكيل اند، گرديده تجهيز و نوسازي تاسيس، پزشكي
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 امكان نيز و استاني هاي آزمايشگاه و مرجع آزمايشگاه مابين اطالعات تبادل امكان اصلي هدف با
 اقدامات جمله از. است گرفته قرار كل اداره اين كاري اولويت در ها آزمايشگاه اين پرسنل آموزش

 كاهش منظور به روزمره ياه آزمايش انجام اختيار تفويض كل، اداره اين در يافته انجام ديگر موثر
 به اختيارات تفويض اين عمده .باشد مي كننده مراجعه هاي شركت انتظار زمان مدت

 بخش همكار هاي آزمايشگاه پزشكي، علوم يها دانشگاه داروي و غذا كنترل هاي آزمايشگاه
 منظور همين به. است پذيرفته انجام غذايي و دارويي صنايع آكروديته هاي آزمايشگاه و خصوصي

 فرايند همكار، هاي آزمايشگاه تاسيس نحوه دستورالعمل ابالغ از پس و شمسي 80 دهه اواسط از
 .يافت اي مالحظه قابل سرعت ها آزمايشگاه اين تاسيس و مجوز صدور

  بهداشت وزارت داروي و غذا كنترل آزمايشگاه عملكرد گزارش: 17جدول 

 شده آزمايش نمونه تعداد  1377  1382 1387

 غذا آزمايشگاه  5733  8763  5024

  دارو آزمايشگاه  1400  1215  1132

  بيولوژيك آزمايشگاه  305  319  380

  خصوصي بخش از دارو و غذا كنترل همكار آزمايشگاههاي تاسيس عملكرد گزارش: 18جدول 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

 75 33 20 11 37 21 اصولي موافقت

 22 17 12 5 11 1 برداري بهره مجوز تعداد

 دفتر عنوان تحت 1384 سال از پيش تا كه مديريت اين :ز و مصرف دارويت نظارت بر تجويريمد )د
 شدن اضافه با تاريخ اين از پس نمود،مي فعاليت محدودتري وظايف شرح با و توسعه و تحقيق
 :باشد مي ذيل هاي بخش شامل مركز اين حاضر حال در. يافت گسترش مهمي هاي بخش

ن يه و تدويفه تهيوظ ،نيشيكه طبق شرح مفصل پ: ايران داروهاي تدوين و بررسي شوراي .1
فهرست  ،يمارستانيب يمجاز به عرضه در قلمرو كشور، فهرست داروها يداروها يفهرست رسم
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 ييداروهاي  فرآوردهمصرف  هاي پروتكلز ين و  Orphanيفهرست داروهاز يو ن OTC يداروها
 .باشد ميرا عهده دار 

ز و مصرف داروها يروند تجو يدار بررس كه عهده: داروها منطقي مصرف و تجويز كشوري كميته .2
 .باشد ميتر شدن  يتر شدن و علم يسمت منطق هن روند بيت ايدر جهت هدا يساز و فرهنگ

 يريگيو پ يفه ثبت، بررسيكه مطابق شرح متعاقب وظ: دارويي ناخواسته عوارض ثبت ملي مركز .3
 .نقاط كشور را بر عهده دارد يدر اقص ييداروهاي  فرآوردهاز مصرف  يناش يعوارض جانب

اطالعات مربوط  ارايهنسبت به  يروز كه به صورت شبانه: سموم و داروها رساني اطالع ملي مركز .4
از سوء مصرف داروها و  يناش يها تي، نحوه كنترل مسموميبه نحوه مصرف، عوارض جانب

 .نمايد ميت يسموم به عموم جامعه فعال

آغاز  1387از سال  يطور رسم هت خود را بيته كه فعالين كميا: بيمارستاني داروسازي كميته .5
، استقرار بخش ها بيمارستانز دارو در سطح يتجو يها ن پروتكليچون تدو يفيوظا ،نموده است

ثابت و  يمارستانيبهاي  هف و عملكرد داروخانيمارستان و اصالح وظايدر ب ييدارو هاي مراقبت
ش از يدر ب ييدارو هاي مراقبتجاد بخش يا يشيدر حال حاضر طرح آزما .ار را به عهده دارديس

 .ده استيمارستان در سراسر كشور آغاز گرديب 20

به اختصاص شماره  توان ميز و مصرف داروها يت نظارت بر تجويريد مديجد يها فعاليتاز جمله 
 يريشگيپ يهفته مل يبرگذار داروها و سموم، يرسان تماس با مراكز اطالع يبرا 09646 يتلفن سراسر

علوم  يها دانشگاهدرمان و دارو هاي  هتيت كميل و تقويتشك انه،يصورت سال هت بيو كنترل مسموم
داروها، توسعه مراكز  يز و مصرف منطقينمودن اهداف تجو ييمنظور اجرا سراسر كشور به يپزشك
ا و ه گزارش آوري مستقيم جمع مسؤولن ييق تعيداروها از طر يعوارض جانب هاي گزارش يآور جمع

 يدرمانو  يو مراكز بهداشت ها بيمارستانه يدر سطح كل يافت گزارش عوارض جانبينصب جعبه زرد در
به  ارايهداروخانه قابل  يفن مسؤولكه تحت نظر داروساز  يين فهرست داروهايتدو و سراسر كشور

ل يتشك ،تيرين مديا يفرارو ن اهدافياز مهمتر يكين يهمچن .اشاره نمود) Pdrugs( باشند ميمار يب
 يبه منظور بررس ييداروهاي  فرآوردهد كننده يتول هاي شركتدر سطح  Clinical devision يواحدها
مصرف كنندگان دارو و  ها گزارش يآور ق جمعياز طر يديت محصوالت توليفيمستمر ك يو ارتقا

 .باشد مي يديتول ييداروهاي  فرآوردهدر خصوص  يجامعه پزشك
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  يقات كاربرديرخانه تحقيدب
داروي كشور، تقويت توان  مديريت نظام غذا و ارتقاي ،هدف اصلي دبيرخانه تحقيقات كاربردي

  .باشد ميكالن كشوري  هاي سياستنظارتي و توانمندسازي علمي و فني در سطح ستادي در راستاي 
و نيازهاي  فناوريهاي  به تبع افزايش پيچيدگي ،تعريف شده در حال حاضر يها فعاليتبسياري از 
اي  كمبود نيروي انساني و در پاره از توان سيستم اجرايي غذا و دارو به علل مختلف از جمله ،اجتماعي

در برخي  نظام غذا و داروي كشور ،ها فعاليتدر اجراي اين . خارج است ،هاي فني موارد فقدان توانايي
 سازوكارمثل سازمان جهاني بهداشت و در مواردي نيز از المللي  بين يها سازمانموارد از همكاري 

هاي  هاز سوي دبيرخان ،طبيعت تحقيقاتي دارند ي كهيها فعاليتاعالم فراخوان در جهت اجراي 
  .شود ميتحقيقات كاربردي بهره مند 

در اين راستا دبيرخانه تحقيقات كاربردي به طور مشخص اهداف اختصاصي زير را در دستور كار خود 
  :قرار داده است

 مورد انتظار از ساختار اجرايي معاونت غذا و دارو يها فعاليتمشاركت در انجام  

ارتقاي مديريت نظام غذا و داروي كشور از طريق توانمندسازي بدنه كارشناسي درون و برون  
 سازماني

 تقويت همكاري بين بخشي و فرابخشي در سطوح مختلف 

 جاري كردن فرهنگ تحقيق در دفاتر مختلف در نظام اجرايي و نظارتي مرتبط 

 دانشگاهيخصوصي و  هاي بخشن و تقويت همكاري بين بخش دولتي و يتبي 

سازي مبتني بر شواهد به منظور استفاده مديريت ارشد نظام غذا  ترجمان دانش و كمك به تصميم 
 و دارو و سالمت كشور

فوق به هاي  هبا اين اهداف و برنام 1384دبيرخانه تحقيقات كاربردي از اواسط سال  يها فعاليتشروع 
اعالم فراخوان پژوهشي به طرح سواالت و  ها حوزهنيازسنجي صورت جدي آغاز شده و هر ساله با 

بندي نتايج و  ها، جمع پروژه يپايش اجرا. نمايد مياقدام  ،تحقيقاتي كه در رفع مشكالت موثر باشند
  .باشد ميتحقيقات كاربردي هاي  هدبيرخانهاي  هاطمينان از اجرايي شدن آنها نيز جزء برنام

تاكنون روند  84تحقيقاتي مصوب دبيرخانه تحقيقات كاربردي از سال  يها طرحتعداد عناوين و 
 86و  85، 84 هاي سالبراي  75و  25، 5مصوب به ترتيب  يها طرحافزايشي داشته به طوري كه تعداد 

  .بوده است
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مورد به تصويب  20عنوان پروپوزال دريافت شده كه تا اين زمان بيش از  60در سال جاري نيز تاكنون 
  .ه استرسيد

  آمار دبيرخانه تحقيقات كاربردي: 19جدول 

  ينيته مطالعات باليكم
داروها از  ينيبر روند مطالعات بال ينظارت يها فعاليتع يكميته تخصصي مطالعات باليني با هدف تجم

 عضو 7ده و در حال حاضر متشكل از يبه دبيرخانه تحقيقات كاربردي منتقل گرد 1387اواسط سال 
ت اييقات فناوري و از اعضاي هونت تحقنمايندگان معا ،است كه از نمايندگان دفاتر تخصصي مرتبط

  .كشوري تشكيل شده است يها دانشگاهعلمي 
بازنگري ضوابط و  ،مطالعه باليني در دستور كار خود قرار داده است ،مهمترين فعاليتي كه كميته

  .باشد ميها و فرايند اجراي مطالعات باليني بر اساس راهبردهاي تعيين شده  نامه آيين
ررسي نتايج مطالعات باليني در مورد داروهاي توليد داخل و وارداتي و وظيفه اصلي اين كميته ب

بخشي از فرايند ثبت دارو عنوان  بههاي باليني  هاي اجراي كارآزمايي پروپوزال تاييدهمچنين تصويب و 
  .باشد ميبه منظور صدور مجوز دارو براي ورود به بازار 

  معاونت غذا و دارو يها فعاليت ياتيعمل يزير برنامه
 ساله پنج برنامه اهداف تحقق هدف با 1385 سال از دارو و غذا معاونت در عملياتيريزي  برنامه
ل و با ين منظور در معاونت تشكيا يبرا اي كميته. ن شديست ساله كشور تدويبانداز  چشم و توسعه
آنها به  ياجرا يبند ن و زمانييبرنامه تع 118تعداد  ،مختلف در معاونت غذا و دارو يواحدها يهمكار

ت يبا موفق% 56ها با حدود  ن برنامهيت ايآنها مشخص شد و در نها يشده برا ينيب شيهمراه بودجه پ
ل ياز دال ،ين نشدن بودجه كافيها و تام برنامه يافراد در رابطه با اجرا ييعدم آشنا. ديبه انجام رس

  سال
 هاي پروپوزال تعداد

  شده بررسي
 هاي طرح تعداد

  مصوب
 بند مشمول هاي طرح

  45 ماده دال
 ميليون( شده تعهد اعتبار

  )ريال

1384  5  5  --  773  

1385  27  24  3  1670  

1386  75  50  21  9900  

  تاكنون 2600  تاكنون 3  تاكنون 20  60  1387
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برنامه شكل گرفت و  129شتر و با يبا انسجام بزي ري برنامهن يا 1386در سال . ت بوديكاهش موفق
  .ت انجام شديبا موفق% 72حدود 

ر محترم بهداشت در سطح وزارتخانه شكل يد وزيبا تاك ياتيعملريزي  برنامهنظام  ،1387از سال 
ن اساس يوزارتخانه بر هم هاي بخشن بود كه بودجه ين برنامه اينكته مورد توجه در ا. گرفت
ها  برنامهن يدر هر حال ا. شده استها  برنامهت اجرا و تحقق ين خود موجب تقويكه اافت يص يتخص

ج يدات مقام محترم وزارت نتايبا تاك الهو انشا باشند مي يريگيدر حال انجام و پ يدر سال جار
  .قبل خواهند داشت هاي سالاز  يموثرتر

  يعلوم پزشك يها دانشگاه يغذا و دارو يها معاونت
 ،گذاري سياستبحث  ،وزارت بهداشت يدارو ل موجود در معاونت غذا وين مساياز مهمتر يكي

 يعلوم پزشك يها دانشگاه يغذا و دارو هاي معاونت يها فعاليتو اختصاص بودجه به  يده جهت
 ،1376وزرات بهداشت در سال  يل مجدد معاونت غذا و دارويبدنبال تشك .باشد ميسراسر كشور 

خ تاكنون يدند و از آن تاريل گرديتشك ز متعاقبًاين يعلوم پزشك يها دانشگاه يغذا و دارو يها معاونت
 35 ،علوم پزشكي يها دانشگاهدر حال حاضر در . اند هدر سراسر كشور بود يا منشا خدمات ارزنده

ره تامين داروي يت زنجيريمد  مسؤوليتمديريت مستقل غذا و دارو،  6معاونت غذا و دارو و 
جاد يل اياز قب اي گستردهاقدامات  80دهه  هاي سالهر چند در طول . را بر عهده دارندها  نستاشهر

 ياستان يكنترل غذا و دارو هاي هاشگي، ساخت آزماها دانشگاه يغذا و دارو يها معاونت يها ساختمان
كه  يلياما از جمله مسا ،ده استيانجام رس  هب يشگاهيشرفته آزمايپ يها دستگاهز آنان به انواع يوتجه

 يالتيتشك يها ب چارتيو تصو يلزوم بازنگر: ها وجود دارد عبارتند از ن معاونتيا يهمچنان فرارو
ها، لزوم در نظر  ن معاونتيا يدر بودجه دانشگاه ي، بازنگرها دانشگاهها در سطح  ن معاونتيد ايجد

 ياز سو يشتريارات بيض اختيز تفويو ن ها فعاليتزان يمتناسب با م ياستخدام يها فيگرفتن رد
ده به يگرد ارايه يها آموزشوزارت بهداشت به تناسب امكانات و سطح  يدارو معاونت غذا و

  .ها ن معاونتيكارشناسان ا
 يعلوم پزشك يها دانشگاه يغذا و دارو يها معاونت يبند و سطح يبند برنامه رتبه ،1386از سال 

معاونت به طور  هاي بخشك از يهر  يها فعاليت يابيارز ستيچك ل يكشور در سه سطح بر مبنا
  .گردد مي ج آن منتشريانه انجام و نتايسال
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  آينده انداز چشم
دمت نوين در خ هاي فناوريو  هستيمشرايط كنوني كه هر روز شاهد ورود داروهاي جديد به بازار  در

 ارتقايدارويي و  هاي سياست مداومبازنگري  و، بايد در اصالح اند تامين سالمت عموم قرار گرفته
  .كرد شتال كشور صنعت و وضعيت دارويي

شرايطي كه جهاني شدن اقتصاد موجب شده است كه به سرعت بر حجم مبادالت تجاري كشورها  در
 مرزهاي مرور به ،آن در كشورها اكثر عضويت و تجارت جهاني سازمان تاسيس با و شود فزودها

 ييع داروينظام و صنا در ها پديده اين اثرگذاري به نسبت بايستيلذا  ،دنشو مي برداشته ميان از گمركي
 نظر به كه مذكور سازمان در كشورمان عضويت صورت در. آيد وجود به الزم حساسيت كشورمان

 مالكيت حقوق زمينه درآن  شرايط و قوانين بود، خواهد گريزناپذير امري آينده هاي سال دررسد  مي
هاي  هو ممانعت از وضع تعرف يو معقول نمودن ضوابط فن يا رتعرفهيو غ يرفنيموانع غرفع  معنوي،

 برجاي كشورمان ييداروع يژه صنايو هنظام و ب جوانب كليه در انكارناپذيري اثرات قطعاً ،اثر بخش
ز با يآم ضيرفتار تبع يارانه، پرداخت قبيل از فعلي، حمايتي هاي سياست تداوم. گذاشت خواهد
 در عضويت با ،د داخليمشابه تول يدارا ين بر داروهايسنگهاي  هز وضع تعرفيو ن يداخلهاي  فرآورده
 در. شود انديشيده خصوص اين در جديدي راهكارهاي بايد و نيست سازگار چندان مذكور سازمان
 جهاني سازمان عمومي مجمع نهم و چهل اجالس در ايران نمايندگي تاهي تالش با راستا، همين

 وضعيت روي بهداشت جهاني سازمان كارهاي و ضوابط اثرات، بررسي لزوم ،1996 سال در بهداشت
 مديركل و گرفت قرار تاييد مورد ژنريك بر مبتني دارويي هاي سياست خصوص به كشورها دارويي
 مجمع يكم و پنجاه اجالس به را خود گزارش 1998 سال در كه شد موظف بهداشت جهاني سازمان
ا و ه گزارش ،يبعد هاي سالد تا در ين امر موجب گرديا .كند ارايه بهداشت جهاني سازمان عمومي

  .گردد ارايهبهداشت منتشر و  ينه توسط سازمان جهانين زميدر ا ياديانتشارات ز
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  ملي دارويي هاي سياست

  ات يكل
به نحو منطقي ، اگر ها بيمارييكي از مهمترين اجزاي تشخيص، پيشگيري و درمان عنوان  بهدارو 

كمي و كيفي سالمت تاثير مطلوب خود را  هاي شاخصنه تنها در دستيابي به  ،تجويز و مصرف شود
در  يده بعديچيپ هاي گرفتاري از بروز اختالالت و يريد باعث جلوگتوان ميبلكه  ،خواهد داشت
و فرآيندهاي حاكم بر  ها كه وروديكند  منطق تجويز و مصرف هر كااليي حكم مي. جامعه گردد

بنابراين چنانچه عوامل تاثيرگذار دروني و بيروني و . مصرف آن از نظم و برنامه معيني تبعيت كنند
بروندادي مطلوب و در جهت  ،ها را در مسير فرآيند مطلوب بشناسيم نحوه قرار گرفتن اين درون داده
  .اهداف سازماني خواهيم داشت

كند  به يك بردار كه جهت حركت كشور در حوزه دارو را مشخص مي توان ميسياست ملي دارويي را 
فراهم كردن شرايطي است كه همه مردم به داروهاي  ،هدف سياست ملي دارويي در ايران. تشبيه نمود

كه كيفيت داروها بايد تضمين شود  جمله اين الزامات اين امر از. مورد نياز خود دسترسي داشته باشند
مردم قابل تحمل باشد و منطقي نمودن تجويز و مصرف دارو نيز حائز اهميت و قيمت آنها براي 

براي نخستين بار  1383در سال  ،كلي نظام دارويي كشور هاي سياستبه منظور روشن شدن  .هستند
اصل  13نظام دارويي در  هاي سياست سازي شفافمهمترين سند عنوان  بهسياست ملي دارويي كشور 

تدوين و در جلسه مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و 
و اصالح  يبازنگرجاري  در سال ن مجموعه متعاقباًيا. كشور مورد تصويب قرار گرفتريزي  برنامه
  .ديگرد

گرفت، ولي از زمان  صورت 1383گرچه انتشار سياست ملي دارويي ايران براي اولين بار در سال 
كشورمان هيچگاه فاقد سياست ملي دارويي نبوده  ،1357پيروزي انقالب اسالمي در ايران در سال 

سازمان جهاني بهداشت، با تاكيد بر هاي  هاز آن زمان سياست ملي دارويي ايران، مبتني بر توصي. است
داروها و پرداخت يارانه براي  خودكفايي كشور در توليد دارو و واكسن بصورت ژنريك، كنترل قيمت

خصوص از زمان تصويب  هتضمين دسترسي مردم به داروهاي مورد نياز پيگيري و با گذشت زمان و ب
دارويي اصالح شده هاي  هگيري آن به سمت افزايش رقابت در كليه عرص برنامه سوم توسعه، جهت

  .است
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  :باشد ارد ذيل ميمو لدر حال حاضر شام ييدارو يمل هاي سياست يسر فصل كل
  كليات، .1
  نظارتي، هاي سيستم و مقررات و قوانين .2
  ،ژنريك داروهاي .3
  داروها، به مردم دسترسي .4
  داروها، كيفيت .5
  ها،تجويز و مصرف منطقي دارو .6
  انساني، منابع و داروسازان نقش .7
  صادرات، توسعه و خودكفايي دارويي، صنايع .8
 سنتي، و گياهي داروهاي .9

  ،تحقيق و توسعه .10
 و المللي بين هاي برنامه در مشاركت .11

  ي كشوريارزيابي سياست ملي دارو .12
  :ميپرداز يدر كشور م ييدارو يمل هاي سياستاز اهم  يدر خصوص برخ يدر ادامه به بحث و بررس

 كليات) الف

از نظرات تمام ذينفعان گيري  بهرهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با 
ي يسياست ملي دارو«تدوين، پايش و ارزيابي  ؛مردم نهاد يها نسازماه بخش خصوصي و ژ   وي هب

 سند راستاي درمد آي كاريالزم را براي ايجاد نظام داروهاي  همند؛ زمين بر مبناي نگرش نظام» كشور
  .كشور فراهم نمايد كالن هاي سياست وانداز  چشم

ل مرتبط با ئبلندي در زمينه مسا هاي خوشبختانه پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، گام
  :دارو برداشته شده است كه اهم آنها عبارتند ازهاي  فرآورده

هاي اساسي در  كه به حق يكي از گام كشور در) طرح ژنريك(استقرار نظام نوين دارويي  .1
 .شود ميراه خودكفايي دارويي محسوب 

فرموالسيون دارو، توليد مواد اوليه هاي  هتاسيس واحدهاي جديد داروسازي شامل كارخان .2
ترين  تزريقي و داروهاي گياهي مجهز به پيشرفته هاي سرمدارويي،  بندي بستهدارويي، لوازم 

 .اند هتا حد زيادي از وابستگي كشور به خارج كاست ،امكانات
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 كارخانه داروسازي كوچك و بزرگ 70بازسازي، نوسازي و توسعه حدود  .3

شركت پخش  25ش از يتوزيع دارو كه در حال حاضر مركب از ب ايجاد و نظم بخشي شبكه .4
ترين نقاط كشور  امكان دارو رساني به دورافتاده دارو، يشركت پخش استان 70و يسراسر

 .سازد يسر ميرا م

 نظارتي هاي و سيستم مقررات و قوانين) ب

پويا و روزآمد و  مقررات ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد با تدوين قوانين 
هاي نظارتي فعال و نهادهاي دولتي و خصوصي ذيربط اجراي سياست ملي  گيري از سيستم بهره
  .ي كشور را تسهيل نمايديدارو

يكي از امور مهم و حساس در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حتي  بديهي است
كه تدارك و تامين  ستا از آن ياكو شواهد موجود ح باشد ميل مربوط به آن و و مسايكشور، دار

. ترين شرايط كشور از اولويت خاص برخوردار بوده است داروي مورد نياز جامعه، حتي در بحراني
ت داروي كشور به عهده يفينظارت بر تامين و ك و گذاري سياست  مسؤوليت ،از لحاظ ساختاري

علوم  يها دانشگاهدر  .معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است
  مسؤوليتمديريت مستقل غذا و دارو،  6معاونت غذا و دارو و  35پزشكي نيز در حال حاضر 

  .را بر عهده دارندها  نره تامين داروي شهرستايت زنجيريمد

  داروهاي ژنريك) ج
دارويي ضمن حمايت از توسعه داروهاي ژنريك و نقش آنها در درمان بيماران، اصل رقابت در بازار 

 . شناسد و توليد داروهاي اختصاصي را به رسميت مي

اين رقم در دوران قبل . شود ميداروي مورد نياز كشور در داخل ساخته  %95در حال حاضر بيش از 
مليتي  چند هاي شركتبوده است كه آن هم غالباً تحت امتياز  %25از پيروزي انقالب اسالمي تنها 

  .ه استشد ميتوليد 
هاي بزرگي كه نصيب  سياست اصلي دارويي كشور، در كنار موفقيتعنوان  بهژنريك  اجراي طرح

قابل ذكر نظام دارويي كشور در  مساله دو. باشد ميكشور كرده است، داراي معايب و مضراتي نيز 
  :حال حاضر عبارتند از

در زمينه ن مسؤوالدغدغه اصلي مردم و عنوان  بهاز آن  توان ميدارويي كه  يكمبودهاي مقطع .1
  .دارو ياد كرد
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د داخل در يتولهاي  فرآوردهمناسب در خصوص كيفيت و اثربخشي  يعدم وجود توان رقابت .2
  .المللي بينهاي  هعرص

ن بردن انحصار در تدارك و يده در خصوص از بياعمال گرد هاي سياستر با ياخ هاي سالدر طول 
ز از ورود يافته است، اما به منظور پرهيو شدت دار كنندگان توليدان ي، رقابت در مييد اقالم دارويتول
 راديكه باعث ا ير متعارفيالت غيتسه ارايهمت و يناسالم از جمله نزاع بر سر قهاي  هن رقابت به ورطيا
در  ياديز هاي تالش، گردد مي د كنندهيب و در دراز مدت به خود توليرق يصنعت يلطمه به واحدها و

دن به يت بخشيق رسمياز طر يديتول ييك از اقالم دارويهر  يت مستقل برايجاد هويخصوص ا
  .رفته استيت انجام پذيفيك يارتقا يها به سو و سوق دادن رقابت يك اختصاصيژنر يداروها

  دسترسي مردم به داروها) د
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است شرايطي را فراهم نمايد كه داروهاي مورد 

 .آنها قرار گيرد دسترسمناسب و رقابتي در  متيق باموقع و  نياز بيماران به

در دسترس بودن دارو براي كليه اقشار جامعه از نظر رفع  تامين داروي مورد نياز كشور به منظور
فراهم كردن داروي مورد نياز  يكننده و بطور كل د مصرفيكمبودهاي دارويي، وجود دارو و توان خر

تدارك . شود ميمناسب، از مهمترين اهداف نظام دارويي كشور محسوب بيماران با كيفيت و قيمت 
ي خاصي ها اولويتترين شرايط كشور از  و تامين داروي مورد نياز جامعه همواره حتي در بحراني

مند نمودن تدارك و  هاي بلندي در زمينه نظام پس از پيروزي انقالب اسالمي گام. برخوردار است
طرح (به استقرار نظام نوين دارويي  توان ميجمله آن ته شده است كه  از ن مناسب دارو برداشيتام

بر اين اساس فهرست داروهاي موجود در بازار ايران مورد بازنگري . در كشور اشاره كرد) ژنريك
و واردات اقالم دارويي كه در كشور ساخته  ييداروهاي  فرآورده يد داخليتول جدي قرار گرفت و

  .كشور منحصر شد ييداروهاي موجود در فهرست دارو، صرفاً به شد مين
 ي،ياز در كنار افزايش توليد اقالم دارويمورد ن يبه منظور افزايش دسترسي بيماران به داروها

ا واردات داروها از آن يو تدابير خاصي انديشه شده است كه كاهش انحصار در توليد ها  سياست
ش از پانصد قلم از داروهاي توليد داخل به طور يك دهه قبل بيدرحالي كه تا . جمله است

، هم اكنون تعداد داروهاي با توليد انحصاري به شد ميانحصاري توسط يك شركت داروسازي توليد 
وارد  يتازگ ا بهيطور عمده داروهايي هستند كه  اين اقالم نيز به. قلم كاهش يافته است 200 از كمتر

دارويي در بخش توليد، هاي  هحذف ياران. صرف كمي دارندشده و يا ميزان م يبازار مصرف جهان
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ت يدر جهت حما يقيتشو هاي سياستمشاركت عمده بخش خصوصي در واردات داروها، اعمال 
حساس هاي  فرآوردهدر خصوص  يد و شكسته شدن انحصار واردات حتيجد يد داروهاياز تول
كه  ييها فرآوردهع در ثبت يل و تسريتسهها با هدف  پرونده يدر بررسبندي  اولويت ،فناوري زيست

 ييدارو يكمبودها يرسان امك اطالعيجاد سامانه پيشوند، ا يد ميا توليك شركت وارد يصرفا توسط 
سراسر كشور و  يعلوم پزشك يها دانشگاهدر سطح  ييدارو يرسان مركز اطالع 36و افتتاح و توسعه 

كه به فراهمي و در  هستندمهمي  يها فعاليتاز جمله  ييدارو يكمبودها يريگيل ستاد پيز تشكين
  .اند دسترس بودن دارو كمك كرده

 8000به حدود  1357باب در سال  1800كشور نيز از هاي  هاز طرفي به همين منظور تعداد داروخان
سال اخير  15باب آن در طي  4000افزايش يافته و اين در حالي است كه تنها  1387باب در سال 

البته جداي از اين آمار، تعداد زيادي داروخانه در مراكز بيمارستاني و مراكز . ه شده استافزود
نيز به ها  داروخانهاجراي طرح مكانيزاسيون . باشند ميدرماني نيز مشغول ارايه خدمات –بهداشتي

نات كشور به امكاهاي  هداروخان يتمام باًيدر حال حاضر تقر طور جدي در دستور كار قرار دارد و
نفر جمعيت، مجوز  6000در حال حاضر به ازاي هر . اند شدهافزاري الزم تجهيز  افزاري و سخت نرم

  .شود ميتاسيس يك داروخانه داده 
سال قبل، هم اكنون به  15برابر نسبت به  6دارو نيز با رشد  يتوزيع كننده سراسر هاي شركتتعداد 

 .رسد مي يع استانيشركت توز 73و  يع سراسريشركت توز 28

كشور انجام شده است،  ين داروهايانسجام دادن به تام يكه در راستا ياز اقدامات يبه برخ الًيذ
  :گردد مي اشاره

  ايران داروهاي فهرست تدوين و بررسي شوراي تشكيل .1
با ايجاد تفكر منطقي نمودن مصرف  1375دبيرخانه شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران از سال 

ه جمع آوري سوابق ورود داروها به فهرست دارويي ايران و تدوين فهرست جامع دارو اقدام ب
اين امر عالوه بر ساماندهي به روند  كه مسلماً ،به نظام دارو درماني كشور نموده است ارايهجهت 

ايجاد تفكر نحوه صحيح ورود . سترسي داروها داشته استد سزايي در امر هتاثير ب ،ثبت داروها
 يبه بازار مصرف و برخوردار ييدارو فرآوردهك يعه ورود يفهرست دارويي ايران كه طلداروها به 
، منطق مصرف داروها در درمان و ايجاد بستر مناسب براي باشد ميگر  مهيب يها سازماناز پوشش 

نظام كارشناسي  ،1378از سال . نمايد ميتضمين كيفيت، قابليت تهيه مالي مردم و دسترسي را تامين 
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و معيارهايي نظير كارآيي، ايمني و  شدهجهت ورود به فهرست دچار تحول  ييداروهاي  وردهفرآ
از . گرفته استمهم بررسي كارشناسي مورد توجه قرار  هاي شاخصعنوان  بهسابقه مصرف دارو 

چهارم توسعه  سوم و متعاقباًهاي  هران در برناميا ين فهرست داروهايضرورت تدو ،1379سال 
 نامه آيينمند شد و  هن شورا از جايگاه حقوقي الزم بهريد قرار گرفت و تصميمات ايتاككشور مورد 

امروزه با افزايش روزافزون تعداد داروها و . محترم وزيران رسيد هياتاجرايي آن به تصويب 
تحول عظيمي در نظام دارويي جهاني بوجود آمده و با توجه به هزينه هنگفت  ،د آنانيتول فناوري

هاي  هنمايند كه با وجود سرماي گذاري سياستملي بايد به نحوي  هاي نظامتامين همه داروها، 
محدود مالي بيشترين ميزان دسترسي به داروها را با كيفيت مورد قبول در يك بستر منطقي درماني 

 نامه آيين 1385در سال . داكثر رفاه و آسايش ممكن براي بيماران تامين نمايندبا هدف ايجاد ح
 يهاي علم ران با ايجاد تفكر مشاركت موثرتر انجمنيا ين فهرست داروهايو تدو يبررس يشورا

هاي  فرآورده ياقتصاد يها يابيز افزودن ارزيدر تدوين فهرست دارويي، و ن يپزشك يتخصص
در حال حاضر  . قرار گرفت يمورد بازنگر) كارآيي و ايمني(يشينپ هاي شاخصبه  ييدارو

قلم دارو كه از نظر تنوع دارويي يكي  2300ران با در برگرفتن قريب به يا يداروها يفهرست رسم
، قادر به پوشش دادن به بيش باشد ميهاي دارويي كشورهاي در حال توسعه  ترين فهرست از وسيع

، ها دانشگاهو  ها بيمارستان يدرمان و داروهاي  هساماندهي كميت. است نياز درماني كل كشور% 98از 
نفعان ير ذيدر سطح ملي در تعامل مناسب با سا ييداروهاي  فرآوردهتدوين راهنماهاي دارو درماني 

است كه  يداروها از اقدامات يدر فهرست رسم يدرمان يها ونيكاسيشتر به ثبت انديفعال و توجه ب
  .نمايد مي يريگيت پيضر در دستور كار خود قرار داده و با جدشورا در حال حا

 دارو يارانه پرداخت نحوه اصالح .2

ش يب يهمه ساله مبلغ ،مارانياز بيمورد ن يواردات به منظور پايين نگه داشتن قيمت داروهاي عمدتاً
ش از آغاز يتا پ البته .گردد مي ن دسته از داروها پرداختين كنندگان ايال به تاميارد ريليم 3000از 

ز يد داخل نيتول يداروها بندي بستهو  يه، مواد جانبيصرف تدارك مواد اول ييارانه داروي ،80دهه 
د يارانه توليبه  يد وابستگياز ق ييع دارويصنا ييمت اقالم دارويج و با اصالح قيتدر هد كه بيگرد يم

 ين انواع وارداتيگزيجا راًيمت كه اخيگرانق يديتول يآزاد شدند و امروزه بجز چند مورد از داروها
كه تدارك و  يكه تا هنگام ان ذكر آنياما نكته شا .گردد ميد صرف نيدر بخش تول يا ارانهي، اند هشد
داشته  يوابستگ ماًيمستق يدولت يارانه و منابع ماليماران به ياز بيمورد ن ييداروهاي  فرآوردهن يتام
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ز با كمبود و نوسان يهمواره تدارك دارو در كشور ن ،با توجه به نوسانات موجود در بودجه ،دنباش
رسد تنها راه حل نجات  ينظر م هن بيبنابرا .مواجه خواهد بوداي  يارانهريغ يو حتاي  يارانهدر اقالم 
 يها سازمانبه ارانه يارانه و انتقال يتدارك دارو از  يجداساز ،كمبود دارو در كشور يها از بحران

ن راهكار يحترياز صح يز بطور مناسبين داروها نيازمندان به ايكنندگان و ن گر باشد تا مصرف مهيب
  .برخوردار گردند يا مهيت بيحما يعني يتيحما

 داروها گذاري قيمت نحوه اصالح .3

 در حال .داخل بوده است داروهاي توليد گذاري قيمتيكي از معضالت اصلي دارويي در كشور، 
 ،يدنيآشام و يمواد خوردن ،يي، دارويحاضر با توجه به قانون مربوط به مقررات امور پزشك

 يونيسيتوسط كم ،يا وارداتيو  ياعم از داخل زيستيو  ييداروهاي  فرآوردهانواع  يگذار متيق
ر يمد ر كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت،يدارو و مد مركب از معاون غذا و

نده از يك نفر نمايز يو ن ييع داروينده از صنايك نفر نماي كشور، ييدارو يعامل شركت سهام
تحت ضوابط مشخص و بر ) كنندگان و توليدكنندگان ت از مصرفيسازمان حما( يوزارت بازرگان

 ييع داروياندركاران صنا از دست ياريبا وجود آنكه بس .رديپذ يمت تمام شده صورت ميق يمبنا
شرفت در يرا عامل عمده عدم رشد و پ ييداروهاي  فرآورده يگذار متيفرمول ق يريناپذ انعطاف

 ،دانند يم يابيبازار و يق و توسعه، نوآوريمربوط به تحق مسايلژه در خصوص يو هب ييع دارويصنا
ت يفيو توجه به ك يت از نوآوريهمچون حما يون تاكنون ضمن لحاظ نمودن مباحثيسين كمياما ا
ن ياز عهده تضم يخوب هشوند، ب يد ميتول يك اختصاصيكه تحت عنوان ژنر ييها فرآوردهدر 

بعالوه روند . برآمده است ييداروهاي  هنيماران به دارو از لحاظ قابل پرداخت بودن هزيب يدسترس
 ييدارو فرآوردهچ يادعا نمود كه ه توان ميبوده است كه در حال حاضر  يا گونه هب ها قيمتاصالح 

كمبود دارو  يها جاد بحرانيل اياز دال يكيدر گذشته ( .شود يد نميده در كشور تول انيصورت ز هب
ل عدم يبدل يع داخليصنا ياز سو ييداروهاي  فرآوردهاز  يد برخيبه تول يليتما يب ،در كشور
 هايي محدوديتز توجه نمود كه يت نين واقعيد به ايهر حال با  هب ).ن اقالم بوده استيا يسودآور

وجود  يگذار متيق يد در فرمول فعليتولهاي  هنياز عوامل موثر بر هز يز در لحاظ نمودن برخين
  :ل اشاره نموديبه موارد ذ توان ميجمله  از آن ؛دارد

  يداخل ييداروهاي  فرآورده يابيو بازار يمعرفهاي  هنيل نمودن موثر هزيعدم امكان دخ 
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ت يفيك يق و توسعه و ارتقايكه صرف تحق ييها نهياز هز ياريعدم امكان در نظر گرفتن بس 
 .دنگرد مي ييداروهاي  فرآورده

ع و استقرار الزامات يصنا يو نوساز يمرتبط با بازسازهاي  هنيعدم امكان دخالت دادن موثر هز 
 GMP ,GDPاصول  يع بر مبنايا توزيد و ينه توليبه

 فرآوردهك يدكننده يتول هاي شركته يكل يبرا يو مال ياتيثابت عملهاي  هنيدر نظر گرفتن هز 
 سربار هر واحدهاي  هنيد و هزيبدون توجه به حجم تول

مثال  يصورت موثر، برا همختلف ب ييع اقالم دارويمتفاوت توزهاي  هنيدر نظر نگرفتن هز 
ازمند يت نيفيمنظور حفظ ك كه به ييها فرآوردها يو  يقيتزر هاي سرمم مانند يحج يها هوردآفر
 .باشند ميع تحت كنترل  يا توزيسرد و  رةيمانند زنج يا ژهيط ويشرات يرعا

 يمت برايش قياز افزا ياز جمله در نظر گرفتن درصد يهاي سياستهرحال با وضع  هب 
د يتول يك اختصاصيت تحت عنوان ژنريجاد هويت و ايفيش كيكه با دغدغه افزا ييها فرآورده

سه يز مقايو ن  Reference pricingر ينظ يگذار متيد قيجد هاي روشاز ز اقتباس ين شوند و يم
در روش  يراتيي، تغيوارداتهاي  فرآورده يگذار متيمرجع در خصوص ق يمت با كشورهايق
  .ده استيجاد گردير ايدر چند سال اخ ييدارو يها هوردرآف يگذار متيق

 داروها وتوزيع تدارك اي رايانه كنترل .4

و ريزي  برنامه يها ستميداروها، جز از طريق به خدمت گرفتن س توزيع سريع و مبتني بر نياز واقعي
سازي بستر مناسب براي  به منظور دستيابي به اين هدف، فراهم. امكان پذير نيستاي  رايانهكنترل 

ه اقالم يدر حال حاضر كل. ضروري است يكدگذار هاي از سيستماي، با استفاده  ايجاد سامانه رايانه
ه امور يو كل باشند ميكاال  يو كد مل (IRC) ييدارو يكد انحصار ير داراموجود در كشو ييدارو

ن يبر ا يكه مبتنافزارهايي  نرمق ياز طر يياقالم دارو يو كنترل موجودريزي  برنامهمربوط به 
ز يپخش و ن هاي شركتاز  يبا استفاده از اطالعات فروش ارسال ،باشند مينگ يكد يها تمسيس

 هاي اخترسيبا توجه به ز .رديپذ يانجام م يبازخوان ياز جلسات ادوارد حاصل ياطالعات تول
اقالم  يجامع اطالعات موجود تحت عنوان سامانة يانتقال اطالعات در كشور در حال حاضر طرح

ه اقالم يع كليو نحوه توز يو اجراست كه اطالعات موجودريزي  برنامهدر كشور در حال  ييدارو
به منظور  يمل ييايجغراف صورت روزآمد در گسترة هش و عرضه را بفرو د،يدر سطح تول ييدارو
  .نمايد ميو پردازش  يآور كشور جمع ين دارويره تاميح در زنجيصحريزي  برنامه
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 گر بيمه هاي سازمان كليه دارويي تعهدات در هماهنگي ايجاد .5

د تا با برگزاري جلسات متعدد با يگرد يتالش م ،ين اجتماعيتام ل وزارت رفاه ويتا قبل از تشك
 يمه منطبق با فهرست رسمياز داروهاي مورد تعهد ب يگر، فهرست مشترك بيمه يها سازمان
قلم داروي  1297ن فهرست مشتمل بر يا ،1376كه در سال يبطور .كشور مشخص گردد يداروها

قلم داروي وارداتي كه به صورت موردي وارد كشور  200توليد داخل و وارداتي بود و تنها 
 ،ين اجتماعيل وزارت رفاه و تاميپس از تشك .گر بودند بيمه يها سازمانخارج از تعهد  ،ندشد مي
از آن وزارتخانه محسوب  يا ر مجموعهيز يكه به لحاظ ساختارگر  بيمه يها سازمانه يكل
 تاييدكه مورد  يهمگان ةيپاهاي  هميتعهد ب مورد يد فهرست داروهايبر اساس قانون با ،دنديگرد يم

 يها سازمانطرفي از . تحت پوشش قرار دهند را باشد مي دولت هيات مصوبمه و يب يعال يشورا
 ز مطابق اصول برنامةيمورد تعهد بوده و ن يانه موظف به انتشار داروهايصورت سال هبگر  بيمه

هاي  هنيمار در پرداخت هزيند كه سهم مشاركت بيعمل نما يا گونه هد بيچهارم توسعه كشور با
ست ا  ن راستا الزميرسد در ا يبه نظر م .نباشد %30ش از يب) Out of pocket(يو درمان ييدارو

  .نديخود تالش نما يف قانونيدر التزام به وظا يشتريت بيبا جدگر  بيمه يها سازمان

 استاني و سراسري پخش هاي شركت توسعه .6

 يماران به داروهايب يع دسترسيل و تسريو تسه ييخدمات دارو ارايهبه منظور توسعه رقابت در 
اقدام به  80هاي محروم كشور، در دهه  ژه در استانيو هبهبود وضعيت توزيع دارو ب از خود ويمورد ن

 يپخش وابسته به نهادها هاي شركتن يپخش و شكستن انحصار موجود در ب هاي شركتتوسعه 
و  يشركت پخش سراسر 20ش از يكه در حال حاضر بيطور هب. ه استشد  ميا عمويو  يدولت

 ارتقايهمچنين به منظور . باشند ميت يدر كشور مشغول به فعال يشركت پخش استان 80متجاوز از 
با  ييع اقالم دارويو توز ينگهدار نةيط بهينان از استقرار و تداوم شراياطم و ييمات داروسطح خد

پخش  ياستان هاي كليه قطب، لزوم حضور داروساز در ييداروهاي  فرآوردهت يفيهدف حفظ ك
  .توزيع دارو ابالغ شده است هاي شركتدارو در  كشور به 
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  دارو اقتصادي ساختار اصالح .7

ن قرار ياز ا ييداروهاي  فرآوردهتدارك  ن ويموجود در خصوص تام يمال ياز تنگناها يبرخ
  :باشند مي

ص يو نوسان در تخص يشگيارانه و كمبود هميبه اعتبار  ييداروهاي  فرآوردهن يتام يوابستگ 
 ن اعتباريا

 ژه كشوريت ويل وضعيبه دل المللي بين يوجود تنگنا در تبادالت مال 

 يص اعتبارات ماليدر خصوص تخص يبانك مركز يمقطع هاي سياست 

و  ها بيمارستان از يداروساز هاي شركتپخش و بالتبع آن  هاي شركت وجود مطالبات عمدة 
 يعلوم پزشك يها دانشگاهتحت پوشش  يدرمان يمراكز بهداشت

ر در يكه موجب تاخگر  بيمه يها سازمانتوسط ها  داروخانههنگام مطالبات  هعدم بازپرداخت ب 
 ها داروخانه يز بهم خوردن توازن اقتصادين پخش و هاي شركتبازپرداخت تعهدات به 

 .گردد مي

ن يروند تام و متعاقباً ين منابع ماليالذكر باعث شده تا تام فوق يمجموع مشكالت و تنگناها
ده، دچار يمواجه گرد يبا مشكالتگاه  يواردات ييز اقالم دارويو ن ييع دارويد در صنايحتاج توليما

 يا عمده هاي تالشهر چند . در كشور شود ييدارو يها ساز بروز بحران نهيزم وقفه شده و بعضاً
ك يهر  يا شهيرسد تا زمان عالج ر ياما به نظر م ،ن مشكالت انجام شدهير برطرف نمودن ايدر مس

  .افته باشديكز ن نقطه تمريدر ا ين منابع ماليتدارك و تام يهمچنان گلوگاه اصل ،ن معضالتيا از

 كشور در دارو توزيع نظام در گران اخالل با مبارزه .8

ن موضوع يوجود قاچاق و بازار سياه دارو است كه ا ،هاي تلخ نظام دارويي كشور يكي از واقعيت
  .باشد مي ياز دو جنبه قابل بحث و بررس

به خارج  ييداروهاي  فرآوردهبه قاچاق  توان ميكشور را  ييدر نظام دارو يگر مهمترين جنبه اخالل
ماران در داخل كشور و عدم ياز بيمورد ن ين دارويجه اختالل در تاميكشور و در نت ياز مرزها

زان يدسترس نبودن آمار و ارقام مربوط به م ل دريح تدارك دارو بدليصحريزي  برنامهدر  ييتوانا
به خصوص (دارو در ايران  ده ارزانيين پديل بروز اين دليتر عمده .كشور دانست دارو در يموجود

ان مذاكرات يدر جر ييو كاال ينقد هاي تخفيف ،ارانهيالبته عالوه بر . باشد مي) اي داروهاي يارانه
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 يديمت تمام شده اقالم توليق يبر مبنا يگذار متيق سازوكارز يو ن يواردات يمت داروهاين قييتع
  .ران موثرنديا ييدر بازار دارو ييداروهاي  فرآورده ينسب يز در ارزانيداخل ن

به هيچ  يتقلب يگران و قاچاقچيان را در ساخت و عرضه داروها گر سودجويي اخاللياما جنبه د
هاي  هوردآكنندگان از سالمت فر نان مصرفين اقدام باعث عدم اطميا. ناديده گرفت توان ميعنوان ن
و  ير رسميغهاي  هآنان به شبك آوردن يكشور و رو ييدارو يعرضه شده در شبكه رسم ييدارو

ل شده به جامعه يتحم يجانبهاي  هنيش هزيكه عوارض و آثار آن در افزا گردد مي قاچاق دارو
ذيربط شامل نيروي انتظامي، وزارت  يها دستگاه ريبا همكاري سا بنابراين .باشد ميبار  فاجعه

توزيع دارو در كشور تدوين و تاكنون گران در نظام  طرح مبارزه با اخالل... قضاييه و ةاطالعات، قو
ش يو پا يبازرس يجانب ها، در كنار برنامة فرآوردهن يع ايه و توزيمراكز ته ين مانور پاكسازيچند

 ييسزا هده كه آثار بيبه انجام رس ييداروهاي  فرآوردهعرضه  يتنها مراكز رسمعنوان  بهها  داروخانه
 .داشته استهمراه  هب يتقلب يدر كاهش عرضه داروها

  كيفيت و اثربخشي دارو )ه
 و معيارها بر منطبق بايد ايران ييدارو بازار در موجود داروهاي كليه اثربخشي و ايمني كيفيت،

 .باشد المللي بين و ملي هاي فارماكوپه

وضع قوانين و مقررات . شود ميمختلف پيگيري  هاي هرا ازتضمين كيفيت و اثربخشي داروها 
كنترل كيفيت داروها  يتوليد، ورود و توزيع داروها يكي از مهمترين ابزارهاجدي براي ثبت، 

ت نيز يفيك به مقولة زان توليد دارو در كشور،يم صنايع داروسازي و يبه موازات گسترش كم .است
به  توان مي هاآن است كه از جملةي در اين زمينه صورت گرفته يها فعاليتتوجه خاص شده و 
 GMPهاي  ، افزايش كمي و كيفي بازرسي(PMS)ت دارويي در سطح عرضه كنترل كيفيت محصوال

المللي  بينند الحاق به پروتكل يفرا يرسم آغاز ،ييدارو يبر اساس استانداردها ها كارخانه
زان تطابق با الزامات يم يبر مبنا ييع دارويصنا يبند طرح رتبه ي، اجرا)PICs(يبازرس هاي همكاري

 (Branded Generic)د، تدوين فارماكوپه ايران، نامگذاري ژنريك اختصاصي داروها ينه توليبه
جاد و ي، ايداروساز هاي شركتك از يتوسط هر  يديتول ييدار شدن اقالم دارو منظور شناسه به

طرح  ياجرا ،(ADR)مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي  يها فعاليتتوسعه 
Prequalification  شروع طرح ك ويولوژيبهاي  فرآورده يمنيا يارتقاواكسن و  Prequalification 

، توسعه يبا سازمان بهداشت جهان يدر همكار ييداروهاي  فرآوردهشگاه كنترل يآزما
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ته يكنترل كيفيت آكرود هاي هو فعال كردن آزمايشگا يهمكار از بخش خصوص هاي هشگايآزما
  .صنايع داروسازي اشاره كرد

 به استقرار توان ميكيفيت و اثربخشي دارو انجام شده است،  اقدامات ديگري كه در زمينةز جمله ا
وزارت  يشگاه مرجع كنترل غذا و دارويدر آزما (QA)دارويي هاي  فرآوردهسيستم تضمين كيفيت 

و منابع مواد اوليه و انجام  ييداروهاي  فرآورده، اجباري شدن ثبت ييع دارويز صناين بهداشت و
و  CTDالمللي  بيندر قالب استاندارد  ييداروهاي  هه پرونديو الزام ارا يستيز يهاي همسنگ ايشآزم
  .اشاره نمود eCTD كينده نزديدر آ

 :باشد ميل يده به شرح ذياز اقدامات انجام گرد يمشروح برخ

 داروها كيفيت به مربوط ضوابط .1

گواهي انجام  ارايهطبق ضوابط و مقررات فعلي، صدور پروانه توليد و واردات داروها منوط به 
و كميسيوني مركب از  باشد ميهاي باليني از قبيل فراهمي زيستي و كارآزمايي باليني  آزمايش

 يهمسنگهاي  آزمايشانجام . نمايند ميهاي باليني نظارت  متخصصان مربوطه بر انجام آزمايش
ده يمورد رس 1076به ) 1387سال( تاكنون 1376از سال  طبق آمار آغاز شده و 1370از سال  يستيز

دارو انجام شده  35آزمايش همسنگي زيستي تنها روي  ،ش از آنيكه در ده سال پ يدر حال. است
  .بود

 ز با توجه به ضوابط و مقررات موجود در وزارت بهداشتيداروها ن ينيبال ييدر خصوص كارآزما
 يداروها يو عوارض جانب يدر خصوص اثر بخش ينيبال ييمطالعه كارآزما 30ش از يتاكنون ب

مستقر در معاونت غذا و  ينيته مطالعات باليكم تاييدده كه به يد در داخل كشور انجام گرديجد
  .ده استيز رسيوزارت بهداشت ن يدارو

 توسعه و تحقيق براي صنايع دارويي فروش از% 5/0 گرفتن نظر در .2

بازار  يسوم و چهارم توسعه كشور و در نظر گرفتن ارزش فعلهاي  هح اين موضوع در برناميبا تصر
ميليارد ريال به بودجه تحقيقاتي صنايع داروسازي افزوده شده  100كشور، ساليانه بيش از  ييدارو
  .است

كشور انجام  يا توسعههاي  هبرنام يان اجراين اعتبار در طول ساليكه با استفاده از ا ياز جمله اقدامات
و  يدياز خطوط تول يبرخ يق و توسعه، نوسازيتحق هاي بخشت يبه تقو توان مي ،ده استيگرد

همچنين توسعه . اشاره نمود ييع دارويدر صنا يصنعت ين داروسازيمتخصص يرين بكارگيهمچن
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اي در  از پيامدهاي اجراي اين برنامه بوده كه نقش عمده ها دانشگاهارتباطات صنايع داروسازي و 
موثر مراكز رشد  ار مهم ويد بر نقش بسين خصوص بايالبته در ا .ارتقاي كيفيت داروها داشته است

 يطرح تشكيل صندوق بازساز. د نموديز تاكين يعلوم پزشك يها دانشگاهوابسته به  ييع دارويصنا
د گام بسيار مهمي در راستاي بهبود توان مينيز المللي  بينو  يت ملع از محل اعتبارايصنا يو نوساز

داروهاي جديد گياهي و غيرگياهي، توليد مواد اوليه دارويي، اصالح خطوط  كيفيت داروها، توليد
  .باشدالمللي  بين يارهايد داروها بر اساس معيتول

 داروسازي هاي شركت در فني نمسؤوال حضور .3

ن فني صنايع داروسازي در نظارت بر اعمال اصول بهينه مسؤوالباتوجه به نقش اساسي و مهم 
گاه يت جايوزارت بهداشت تقو هاي سياستاز  يكي ؛داروها يمنيتوليد، تضمين كيفيت و ا

اعم از  يداروساز هاي شركته يآنان در كل هاي مسؤوليتارات و يو حدود اخت ين فنيمسؤول
  .باشد ميه يمواد اول يو حت يواردات، يعي، توزيديتول

 )PMS( عرضه سطح در دارويي محصوالت كيفيت كنترل .4

ا يو  يت از عدم اثربخشيمورد شكا يت داروهايوها با اولوراز دا ييها ن طرح نمونهيبر اساس ا
ده و مورد يگرد يورآ سراسر كشور جمعهاي  هرمرتبط، از داروخانيغ يبروز مكرر عوارض جانب

زان ين خلوص و مييژه در خصوص تعيو هن طرح بيانجام ا .رنديگ يقرار م يا فارماكوپه هاي بررسي
ج ينتا .باشد ميت يار حائز اهميدر بازار مصرف بس يتقلب يا عدم وجود داروهايمواد موثر و وجود 

 913تعداد  1387تا پايان سال  1378 كه از ابتداي سال ستا از آن يانجام شده حاك هاي بررسي
قلم آنها مورد  65ارزيابي شده كه تنها  PMSداخل كشور با روش  از داروهاي توليدشده درقلم 

  .تاييد قرار نگرفتند

  هاي انجام شده و تاييد شده PMQCتعداد : 20جدول 

 سال شده انجام PMQC تعداد شده تاييد PMQC تعداد

0 0 1376 

0 0 1377 

127 148 1378 

40 47 1379 

69 72 1380 
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 20ادامه جدول
 سال شدهانجامPMQCتعداد شده تاييد PMQC تعداد

101 107 1381 

72 74 1382 

52 52 1383 

48 50 1384 

136  139 1385 
84 86 1386 

119 138 1387 

 جمع 913 848

 توليد بهينه الزامات با تطابق ميزان مبناي بر دارويي صنايع بندي رتبه طرح اجراي .5

به  ،شود  يآغاز م يبطور رسم 1388انجام و از سال  1386آن در سال  يشيآزما ياجران طرح كه يا
اصول  ينه و بر مبنايط بهيد در شرايع به توليب صنايو ترغ يقيتشو هاي سياستمنظور اعمال 

GMP در  ير و جديو امكان حضور فراگ يديت محصوالت توليفيش كيافزا ييبا هدف غا
  .شده است يطراح يصادرات يبازارها

 ايران داروهاي فهرست و كيفيت .6

د، وظيفه اصالح يز اشاره گردين نيش از ايهمانطور كه پ شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران
فهرست داروهاي قابل تجويز و مصرف در ايران را بر عهده دارد تا با بازنگري مستمر فهرست 

ياز جامعه به فهرست داروها و حذف نسبت به افزودن داروهاي موثر و مورد ن ،داروهاي كشور
از فهرست داروهاي  ،ت دارديد و منافعشان ارجحيآنها بر فوا يا مالي يكه عوارض درمان ييداروها

  .ديكشور اقدام نما

 كشور فارماكوپه تدوين شوراينامه  آيين تدوين و تهيه .7

ژه اشكال ياختصاصات و، يياستاندارد كردن اشكال دارو يه برايابزار اولعنوان  بهفارماكوپه 
 يمورد استفاده در داروها و چگونگ يجانبو  يه اصليو استاندارد كردن مواد اول ييدارو

 يبرا يالملل نيمتداول و استاندارد ب هاي روشاز  يور ن بهرهيژه آنها و همچنياختصاصات و
ن فارماكوپه يتدو. رود يكار م ، بهيكيولوژيو ب ييايميكوشيزي، فييايمي، شيكيزيف ياه شيآزما
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هاي وسيع كشور نسبت به وضع مقررات و  بر اساس امكانات و توانايي شود تا يباعث م رانيا
  .دارويي اقدام شودهاي  فرآورده ضوابط مربوط به كيفيت، اثربخشي و ايمني مواد و

ات يتجربز ين و يالملل نيمورد قبول ب هاي هاز فارماكوپ گيري ران در حال حاضر با بهرهيفارماكوپه ا
شرفته در كنترل دارو و يپ هاي روشن ين آخريتدو يبرا ،كشور ين داروسازيارزشمند متخصص

  .گردد مي هي، تهيياستاندارد كردن اشكال دارو
 يد دانشگاهيو اسات ييع دارويصنا نيكار متشكل از متخصص هاي گروهل ين راستا با تشكيدر ا

اقدام  نفعانيذ يع و ارسال آنها برايچاپ، توز، ي، عمومياختصاص ينگارها ه تكينسبت به ته
  .شود يم

ز در ين يرخانه كارين دبينظارت بر فارماكوپه و همچن يعال ي، شورايكار هاي گروهعالوه بر 
ش چاپ اول و دوم و يانتشار دو پ تاكنون ها تالشن يكه حاصل ا ،ندينما يت ميعالن راستا فيا

 فهرستران در يران و وارد شدن فارماكوپه ايفارماكوپه اانتشار جلد اول، دوم و سوم چاپ نخست 
  .باشد مي WHO مورد قبول يجهان هاي هفارماكوپ

  دارويي ناخواسته عوارض بررسي و ثبت .8
هايي كه در شناسايي  و با توجه به محدوديت) WHO(بر اساس قوانين سازمان جهاني بهداشت 

، به منظور حفظ و برقراري ايمني باشد ميعوارض دارويي پيش از ورود به بازار دارويي موجود 
هاي  دارويي در جامعه و كاهش مرگ و مير ناشي از عوارض و مشكالت دارويي، وجود سيستم

به طور بررسي عوارض داروها پس از ورود به بازار تحت عنوان مراكز ملي عوارض دارويي، 
  .ضروري است جداگانه در هر كشور، امري كامالً

از ) Adverse Drug Reaction or ADR(در اين راستا، مركز ثبت بررسي عوارض ناخواسته داروها 
دارو  المللي بينعضو كامل سازمان جهاني بهداشت در برنامه پايش عنوان  به 1377سال 

)International Drug Monitoring (اين مركز، همگام با ساير كشورهاي عضو . است پذيرفته شده
كه به دانش و  باشد ميدهي به سيستم فارماكوويژيالنس در كشور  دار سامان برنامه مذكور، عهده

دهي و پيشگيري از وقوع عوارض دارويي و  مرتبط با شناسايي، ارزيابي، گزارش يها فعاليت
  .پردازد هرگونه مشكل مرتبط با دارو در جامعه مي

اين مركز مشتمل بر شناسايي به موقع عوارض و تداخالت دارويي جديد و  ةاهداف عمد 
عوامل ناشناخته، شناسايي افزايش ناگهاني در فراواني عوارض دارويي شناخته شده، شناسايي 
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، ارزيابي )Patient Safety(ايمني بيمار  ارتقايفاكتورهاي همراه با وقوع عوارض دارويي،  خطرساز
دارويي پس از ورود به بازار، شناسايي به موقع اشتباهات هاي  فرآوردهزيان و اثربخشي ، فايده

دارويي در هاي  فرآوردهآموزش در زمينه ايمني دارويي و در نهايت مصرف ايمن  ارتقايدارويي، 
 هاي شركتساخت و ورود داروها،  يون قانونيسيكم يبنابر را ،1384در سال . باشد ميكشور 
. اند شده ADRخود به مركز هاي  فرآورده يمنيمربوط به ا هاي گزارشموظف به ارسال  يداروساز
وزارت  ياز سو ييدارو يعوارض و خطاها يدستورالعمل ثبت و بررس ،385ن در سال يهمچن

 يعلوم پزشكهاي  هدانشكدو  ها دانشگاهه يكل ،ن دستورالعمليبر اساس ا. بهداشت ابالغ شده است
 ،ها ، مطبيو خصوص يدولت يها بيمارستان، يو خصوص يدولت يدرمان-يكشور، مراكز بهداشت

و  يعي، توزيديتول هاي شركت، يو خصوص يدولتهاي  هو داروخان ييژه، مراكز دارويو يها كينيكل
در گزارش عوارض  يپزشك و نظام يقانون يپزشك يها سازمانگر،  مهيب يها سازماندارو،  يواردات

د يبا يردولتيو غ يبخش دولت ين حرف پزشكيشاغل ةيدارند و كل  مسؤوليت ييناخواسته دارو
واقع در معاونت غذا و دارو گزارش  ADRمشاهده شده را به مركز  ييدارو يعوارض و خطاها

  .ندينما
  :ن مركز عبارتند ازيانجام شده در ا يها فعاليترئوس 

  در كشور) Spontaneous Reporting(داوطلبانه  دهي گزارشستم يجاد سيا 
  رانيا يداروها يش از ورود به فهرست رسميپ ييداروهاي  فرآورده يمنيا يبررس 
  ها بيمارستاندر  ييعوارض و اشتباهات دارو يده ستم گزارشيت سيتقو 
  ييدارو هاي شركتتوسط  ييدارو يمنيا يستم بررسيت سيتقو 
  )Medication Errors( ييو گزارش اشتباهات دارو ي، بررسييستم شناسايت سيتقو 
  ييدارو يمنيدر خصوص ا يآموزش جامعه پزشك 
  ييهشداردهنده در خصوص عوارض و اشتباهات داروهاي  هيانتشار اطالع 
  ييدارو يمنيل ايبه دال ييدارو ير در بروشورهاييتغ 
 از بازار مصرف ييداروهاي  فرآورده يفراخوان 

 ها بيمارستان درت مصرف داروها يمحدود 

 يمنيل ايبه دال ييداروهاي  فرآوردهع يد و توزيتوقف تول 

 رانيا يداروها يد كننده سالمت از فهرست رسميعوارض تهد يدارا هاي فرآوردهحذف  

 و بدون مجوز يتقلبهاي  فرآورده ييشناسا 
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تاكنون، بيش  1375در سال  (ADR)از بدو تشكيل مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها 
و مورد رسيده به ثبت  شده، آوري مورد گزارش عارضه دارويي از سراسر كشور جمع 18000از 

  .ده استير منعكس گرديقرار گرفته كه شرح اقدامات مربوطه در جدول ز يبررس

   داروها ناخواسته عوارض بررسي و ثبت مركز مهم هاي شاخص برخي وضعيت: 21جدول 
 )1387 الي 1377( ايه سال طي

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  1377  شاخص

 گزارش تعداد
 عارضه
 دارويي
  شده بررسي

476  741  952  506  1503  1521  1321  1407  2383  3556  3601  

 گزارش تعداد
 دارويي اشتباه
   شده بررسي

49  65  24  35  156  155  65  71  186  156  132  

 تعداد
 يها بيمارستان

 سيستم واجد
ADR 

0  0  0  0  0  0  0  3  8  12  500  

اطالعيه تعداد
 منتشره هاي
 ADR مركز از

3  4  3  8  4  10  7  10  16  18  10  

  Prequalification هاي طرح اجراي .9
و  يابيارز هاي روشد داخل، بهبود يتول زيستيهاي  فرآوردهو  ها واكسنت يفيك يبه منظور ارتقا

در خصوص  وزارت بهداشت ين آموزش بدنه كارشناسيو همچنها  فرآوردهن يا يشگاهيكنترل آزما
به  يابيامكان دست ييو با هدف غاها  فرآوردهن يا مرتبط به اسناد و مدارك يابيت و ارزنحوه نظار

سازمان  تاييدمورد  يكه به نوع ييداروهاي  فرآوردهو  ها واكسندر خصوص  يصادرات يبازارها
با استفاده از وام  2002از سال  ها واكسن Prequalification، طرح اند هقرار گرفت يبهداشت جهان

در  تاًيد، كه نهايآغاز گرد ي، نظارت و مشاوره سازمان بهداشت جهانيابيو تحت ارز يبانك جهان
 يكه در مدت اجرا يهاي شاخصاز  يبرخ. ده استيمشروط دنبال گرد يو با اعالم قبول 2007سال 
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رادات مهم ياز جمله ا. باشند ميل يشرح جدول ذ هباند  هقرار گرفت ارتقايو  يابيارز طرح مورد
 هاي واكسند يت بخش تولي، لزوم توقف فعاليد كارشناسان سازمان بهداشت جهانيمانده از ديباق

د است كه به ينه توليت نكردن اصول بهيل رعايبه دل يراز يموسسه واكسن و سرم ساز يانسان
ن امر تاكنون يامكان تحقق ا در كشور عمالً يديتول هاي واكسناز  ياريبودن بس يانحصارل يدل

و سازمان  يكشاورز ن وزارت جهاديمسؤولده با ياما با مذاكرات انجام گرد ،وجود نداشته است
ا ساخت يد و ياز اصالحات در خط تول يا د است تا حداقل با انجام پارهيام ،كشور يدامپزشك

ن راستا وزارت يالبته در ا. ن مشكالت مرتفع گردديا ياديد آن موسسه تا حد زيد جديت توليسا
جاد واحد يجهت ا يخصوص هاي شركتك از يت از هر يحما يخود را برا يبهداشت آمادگ

 يريگين امر را پياعالم نموده و تحقق ا يانسان هاي واكسند انواع ينه توليدر زم يديجد يديتول
  .نمايد مي

  Prequalificationشاخص هاي ارزيابي طرح : 22جدول 

  عملكردعملكرد  2002 سال  2006 سال  2007 سال

  مليملي  نظارتينظارتي  سيستمسيستم    90%  9393%%  100100%%

  ))ورودورود  يايا  ساختساخت  پروانهپروانه  صدورصدور((  بيولوژيكبيولوژيك  هايهايفراوردهفراورده  ثبتثبت    79%  8989%%  9494%%

 مصرفمصرف     وو دارودارو بازاربازار بهبه ورودورود ازاز پسپس  هاهاواكسنواكسن  ارزيابيارزيابي    78%  9494%%  9494%%
 زاييزايي ايمنيايمني متعاقباًمتعاقباً شدهشده ايجادايجاد  عوارضعوارض  پايشپايش  شاملشامل

  ساختساخت  سريسري  هرهر  برايبراي  توزيعتوزيع  مجوزمجوز  صدورصدور    70%  100100%%  100100%%

  كارآمدكارآمد  آزمايشگاهيآزمايشگاهي  كنترلكنترل  سيستمسيستم  بهبه  دسترسيدسترسي    85%  6363%%  9292%%

  توليدكنندگانتوليدكنندگان  بازرسيبازرسي    60%  8383%%  9292%%

  بالينيباليني  كارآييكارآيي  اارزيابياارزيابي  42%  8888%%  8888%%

سل و  ا،يدرمان ماالر يداروها Prequalificationبه آغاز طرح  توان مينه ين زميا يها طرحگر ياز د
ن طرح كه از يدر ا .داوطلب اشاره نمود ييع دارويصنا يو همكار يدز توسط سازمان بهداشت جهانيا

مستعد از بخش  يرود كه حداقل دو تا سه شركت داروساز يد ميام ده،يدر كشور آغاز گرد ،1387سال 
ك موفق به كسب ينزد يا ندهيدر آ يد و روند مستندسازيتولهاي  هيبتوانند با اصالح رو يخصوص

  .شوند يا و منطقه يد مليو مناقصات خرالمللي  بين يه و ورود به بازارهايتاييد
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طرح  ييجهت آغاز روند اجرا يدرخواست رسم ارايهمقدمات  1378ن از اواخر سال يهمچن
Prequalification ييشگاه مرجع دارويآزماعنوان  بهوزارت بهداشت  يشگاه كنترل غذا و دارويآزما 

تا با پشت سر نهادن  استد يده كه اميقا آغاز گرديانه و آفريدر منطقه خاورم يسازمان بهداشت جهان
  .ن خصوص گردديدر منطقه در ا يت ممتازيكشورمان حائز موقع ن طرح،يز ايآم تيموفق

  تجويز و مصرف منطقي دارو )و
سي تجويز و مصرف منطقي داروها در سالمت بيماران و كاهش خطاهاي با توجه به نقش اسا

ممكن براي بهينه و منطقي كردن  هاي روشالزم است از تمام  ،دارويي و عوارض ناخواسته داروها
 .جويز و مصرف داروها استفاده گرددتهاي  هشيو

 و ها دانشگاهدر واقع هاي  هكميته كشوري و كميت ،در جهت بهبود وضعيت مصرف دارو در كشور
علمي بررسي نسخ و خدمات هاي  هعلوم پزشكي سراسر كشور تحت عنوان كميتهاي  هدانشكد

تك پزشكان و با  در ابتدا با هدف پايش تك و فعاليت خود را آغاز نمودند 1375 لپزشكي از سا
 فعاليت بررسي نسخ پزشكان را انجام داده و ،گيري از نسخ پزشكان عمومي استفاده از شيوه نمونه

  . كردنداستخراج  را نويسي نسخه هاي شاخص ،از نتايج حاصل
با گسترش  بررسي نسخهاي  هكميت، ها فعاليتيي و اثربخشي آبه منظور افزايش كار 1379 در سال
آموزشي و پژوهشي خود به كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي دارو و  يها فعاليت
  .علوم پزشكي تغيير نام يافتند يها دانشگاهتجويز و مصرف منطقي دارو در هاي  هميتزيرك

كميته تجويز و  39اي پزشكان عمومي توسط  برگ نسخه بيمهها  ونيليمبالغ بر  ،86تا  76از سال 
جهت تحليل كمي و كيفي  ،علوم پزشكي سراسر كشور يها دانشگاهواقع در  ،مصرف منطقي دارو

  .افزار نسخه پرداز ثبت شده و نتايج حاصل مورد بررسي قرار گرفته است نسخ، در نرم
 25/4ر از يسال اخ 10ز شده در هر نسخه در يتجو يين اقالم دارويانگيم ها فعاليتن يجه ايدر نت
 ين در راستايهمچن. گردد مي ييجو ال صرفهياردها ريليافته است كه خود باعث ميكاهش  25/3به

در سطوح مختلف جامعه اعم از  يفراوان يها آموزشدارو  يز و مصرف منطقيج فرهنگ  تجويترو
توسط  ييت روستايدار و جمع جوانان، زنان خانه ، دانش آموزان،يجامعه پزشك ياعضا يبازآموز

  .گردد مي ارايهته ين كميا
عالوه  1375نه دارو، از سال يالزم به ذكر است در كنار تامين داروي مورد نياز، به منظور مصرف به

ر يو سا يالت گروه پزشكاوبه س ييرساني داروها و سموم و پاسخگو مركز اطالع 30بر تاسيس 
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رساني  اطالعش از پانصد عنوان كتاب، بروشور و پوسترهاي ضروري در خصوص يشهروندان، ب
  يياز تداخالت دارو يريو جلوگ يياز عوارض ناخواسته دارو يريشگيمصرف دارو و پ ةنحو

 از پيشگيري هفته«عنوان  به يا هفتهبيني  پيشبا  ،1385بعالوه از سال . ده استيگرد منتشر
 يسطح آگاه يو ارتقا ياتفاق يها تياز مسموم ياز عوارض ناش يريجلوگ يبرا »ها مسموميت

  .گردد مي اقدام يگسترده و متراكم در سطح مل يزسان مردم نسبت به اطالع

  توسعه صادراتصنايع دارويي، خودكفايي و  )ز
 بر مبتني داروهاي و دارويي موثر مواد توليد توسعه بر تاكيد با ويژه بهصنايع دارويي ملي و پويا 

بايد مورد حمايت همه جانبه  ،ي كشوريكي از اركان اصلي نظام داروي عنوان به يننو هاي فناوري
 .ذيربط قرار گيرند يها دستگاهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير 

عليرغم تالش چند شركت دارويي  يش از انقالب اسالمين گفته شد، تا پيش از ايهمانطور كه پ
داروي مورد نياز  %25خارجي بود و حداكثر  هاي شركتدست  ايراني، عمالً نبض بازار دارويي در

  .شد ميدر داخل توليد 
 يتيريتفكر مد ،يتيچند مل هاي شركتد از يو خلع  1357با پيروزي انقالب اسالمي در سال 

ك دهه يپس از اعمال  .ديحاكم گرد ييع دارويدر صنا ييك و خودكفايبر نظام ژنر يمبتن يديجد
 هاي بخشصنايع داروسازي به  1372تا  1367 هاي سال، طي يو تملك مل يت دولتيريمد

 گذاري قيمتالزم براي هاي  بعد نيز مشوق هاي سالخصوصي و نيمه خصوصي واگذار شد و در 
ش يداروسازي در ايران به ب يها كارخانهاكنون تعداد  هم. در بخش صنايع داروسازي صورت گرفت

ده و در يرس يبردار به بهره آن تنها در طي هشت سال اخير كارخانة 10كه رسد  ميكارخانه  70از
. صادر شده است يس كارخانه داروسازيتاس يمورد موافقت اصول 70ش از ين مدت بيخالل هم
مواد اوليه و واسطه دارويي براي صنايع داروسازي  يت از توليد داخلياست حماياين، س عالوه بر

 44توليدكننده مواد اوليه در حال حاضر به  ها كارخانهجه تعداد يهمواره مورد تاكيد بوده كه در نت
  .شركت رسيده است

مهمي همچون  يها فعاليتاخير  هاي سالي در ط ،در راستاي حمايت از صنايع داروسازي داخلي
داروها، اعمال تعرفه بر داروهاي  گذاري قيمتتوليد، تغيير الگوي  آزادسازي و لغو انحصار در

و المللي  بين، ايجاد شرايط مناسب براي همكاري هاي مشترك يمشابه داخل يوارداتي دارا
 .صورت گرفته استبسترسازي الزم براي كاهش دخالت دولت در صنايع داروسازي 
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داروسازي داخلي قابل توليد است و  هاي شركتج دارويي توسط يدر حال حاضر غالب اشكال را
و البته بايد توجه  شود ميداروي مورد نياز كشور در داخل توليد  %95سال است كه  15بيش از 
 يرفه اقتصادز عدم صيك طرف و نياز  يبر دانش فن يتوجه به توليد داروهاي جديد مبتن داشت با

زان ين ميگر، هيچگاه ايد ياز سو ييداروهاي  فرآوردهاز  يدر خصوص برخ دياس تولينسبت به مق
. دنرس مورد مي 3357ساخت دارو به حدود هاي  هاكنون تعداد پروان هم. نخواهد رسيد %100 به

قلم رسيده  133به  ،شود ميه دارويي كه در حال حاضر در كشور توليد يهمچنين تعداد مواد اول
. قلم بوده است 62قلم و پنج سال قبل  18است و اين درحالي است كه پانزده سال قبل اين رقم 

ضدسرطان در كشور توليد شده و  يقلم دارو 18 و زيستيقلم دارو با فناوري  10تاكنون تعداد 
در خصوص  يتيمل چند هاي شركتمشترك با  گذاري قيمتدر قالب  يگريبسيار مهم دهاي  هپروژ
 يز داروين مورد نيان ذكر است كه در چنديشا .تحت انحصار به ثمر نشسته است يد داروهايتول

و  يدانشمندان داخل يو فن يعلم يها ييه بر توانايصرفا با تك يتيچند مل هاي شركتتحت انحصار 
د يو تول هي، در داخل كشور تهها شركتن يو تالش در اعمال نفوذ و فشار ا يبه رغم كارشكن

 يده و حتيعرضه گرد المللي بين و يدر سطح مل يخارج فرآوردهب يده و بصورت تنها رقيگرد
د ير پا را فراتر نهاده و به توسعه و توليدو سال اخ يكشور در ط يداروساز هاي شركتمحققان و 

  .دندا مبادرت نموين بار در دنياول يابت برايدز و ديا يها بيماريموثردر كنترل  يدو دارو
ين مسؤولهمواره از اهداف بلندمدت صنايع داروسازي و  زين يتوليد توسعه صادرات داروهاي

توسعه صادرات دارو و ورود به بازارهاي . نظام دارويي كشور بعد از انقالب اسالمي بوده است
ي شرط اساسي ورود به بازارها. شود ميهدف مهم و اساسي پيگيري  نظرگرفتن دو با درالمللي  بين

صاحب نام داروسازي  هاي شركتدستيابي به كيفيت مطلوب و قابل رقابت با داروهاي  ،جهاني
هدف . داخل دست يافت به بهبود كيفيت داروهاي توليد توان مياز اين رهگذر بنابراين . باشد مي

ضمناً . باشد مياقتصاد بدون نفت هاي  هديگر كسب درآمد ارزي براي كشور و مشاركت در برنام
  .باشد ميكاهش وابستگي صنايع داروسازي به ارز تخصيص دولت نيز در همين راستا 

دولت قرار گرفت، رشد قابل توجهي  دستور كار كه توسعه صادرات غيرنفتي در 70در اواخر دهه 
به طوري كه ميزان صادرات اقالم دارويي كه تا . نيز در صادرات محصوالت دارويي به وجود آمد

بر اساس آمار گمرك  1387رسيد، در سال  ميليون دالر در سال مي 3تا  2حداكثر به  1376 قبل از
لزوم حركت به سمت اخذ . كشور جهان بوده است 50ميليون دالر و به  4/60ايران معادل 

اس و يدر مق يها جويي صرفهنگ محور به منظور استفاده از يكرد هولدي، روالمللي بينهاي  هيتاييد
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مت تمام شده محصوالت و ضرورت حاكم شدن يتر كردن ق ينه منابع با هدف رقابتيص بهيتخص
ت، استقرار الزامات و يفين كيت اصول و ضوابط تضميدات اعم از رعايت محور در توليفيتفكر ك

چه در  يديتول فرآوردهت و احساس تعهد نسبت به سرنوشت يز حساسيد و نينه توليبههاي  هيرو
چه پس از عرضه در بازار  و ينيبال يي، كارآزمايستيز يانجام مطالعات همسنگر يد نظيمرحله تول
 يگزارش عوارض جانب يدر سطح عرضه و استقرار ساز و كارها يفير كنترل كيمصرف نظ

  .باشند مي ييداروهاي  فرآوردهر و رشد در بازار صادرات يياز عوامل تغ يديمحصوالت تول
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  ميزان صادرات در مقابل واردات: 19ودار نم

  توسعه داروهاي گياهي )ح
مورد حمايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ،استفاده منطقي از داروهاي گياهي و سنتي

 .باشد ميپزشكي 

مانده از  يجا بر ينه طب سنتيبا توجه به گنج، ديز اشاره گرديهمانطور كه در بخش مربوطه ن
ن بخش، به منظور يت ايج و تقويت فراوان در ترويران و وجود مزين ايسرزم يخيتار ينه غنيشيپ

شوراي بررسي «گياهي هاي  فرآوردهمربوط به توليد و واردات  يها فعاليتشدن  توسعه و قانونمند
در حوزه معاونت دارو و غذا  »يعيطبهاي  فرآوردهاداره «و همچنين  »و تدوين داروهاي گياهي

ن راستا تاكنون منجر به تدوين مقررات، يرفته در ايگسترده صورت پذ يها فعاليت. تشكيل شد
كه اين  ،ده يگرد يعيطبهاي  فرآوردهر يها و ضوابط اجرايي مربوط به داروهاي گياهي و سا نامه آيين

كشور و  ييياهي موجود در بازار داروگهاي  فرآوردهر تعداد يامر به نوبه خود باعث افزايش چشمگ
گرايش برخي از صنايع  زيو ن يعيو طب ياهيگهاي  فرآورده يديتول يش تعداد واحدهايافزا منتاظراً

كارخانه  45 اكنون بيش از هم. توليدكننده داروهاي شيميايي به توليد داروهاي گياهي شده است
به  يعيساخت داروهاي طبهاي  هتعداد پروانو كنند  ميداروسازي در كشور، داروي گياهي توليد 

  .ده استيفقره بالغ گرد 131به  يعيه داروهاي طبيساخت مواد اولهاي  هفقره و تعداد پروان 366
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  ارزيابي عملكرد نظام دارويي هاي شاخص
 امور ارزيابي براي يهاي شاخص كشور، دارويي امور بر بيشتر نظارت و تر دقيق هرچه ارزيابي منظور به

 شـرح  بـه  آنها مهمترين كه است شده تدوين پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط دارويي
 :باشند مي زير

  دارو فراهمي به دستيابي ميزان سنجش هاي شاخص) الف
  داروها كل به كمياب داروهاي اقالم تعداد نسبت .1
  داروها كل به ناياب داروهاي اقالم تعداد نسبت .2
  )يمارستانيب و يروز شبانه ك روزانه،يبه تفك( جمعيت كل به داروخانه تعداد نسبت .3
علوم  يها دانشگاهك از يداروخانه در محدوده هر  يتيزان انحراف از حد نصاب جمعيم .4

  يپزشك
  جغرافيايي مساحت به داروخانه تعداد نسبت .5
  خانوار هزينه سبد به خانوار دارويي هزينه سرانه نسبت .6
  بهداشت و درمان در بودجه دولتهاي  هنياز كل هز ييداروهاي  هنينسبت هز .7
  كل بهداشت و درمان از كل بودجه دولتهاي  هنينسبت هز .8
  انهيبه تورم سال ييداروهاي  فرآوردهمت يش قين افزايانگينسبت م .9

موجود در فهرست  يكشور به داروها ييموجود در فهرست دارو ينسبت تعداد داروها .10
   (Essential) ضروري يداروها

  رانيا ييموجود در فهرست دارو يانه داروهايسالش ينسبت افزا .11
  موجود در فهرست يبه تعداد داروها يتيفور يينسبت تعداد اقالم دارو .12
  موجود در فهرست يا نسخه ييبه اقالم دارو OTC يينسبت تعداد اقالم دارو .13
  ييموجود در فهرست به كل اقالم دارو يمارستانيب يينسبت تعداد اقالم دارو .14
موجود در  ييبه كل اقالم داروگر  بيمه يها سازماندر تعهد  يالم داروهانسبت تعداد اق .15

  فهرست
كشور به فهرست تعهدات  ييموجود در فهرست دارو ين مدت زمان ورود داروهايانگيم .16

  گر مهيب يها سازمان
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  ثبت شده در وزارت بهداشت به تعداد اقالم موجود در فهرست يينسبت تعداد اقالم دارو .17
  كشور يك قلم دارو به فهرست داروهاين مدت زمان ورود يانگيم .18
  كشور يك قلم دارو پس از ورود به فهرست داروهاين مدت زمان ثبت يانگيم .19
  د داخليتول يك قلم دارويمت متوسط يبه ق يواردات يك قلم دارويمت متوسط ينسبت ق .20
  هيمت سال پايك قلم دارو نسبت به قيمت يانه متوسط قيش سالينسبت افزا .21
ك يبه تفك(از داروخانه توسط شركت پخش  ييافت سفارش داروين مدت زمان دريانگيم .22

علوم  يها دانشگاهك از يك محدوده هر يا به تفكيو  يو پخش استان يپخش سراسر
  )يپزشك

  )يعلوم پزشك يها دانشگاهك از يك محدوده هر يبه تفك( يع استانيتوز هاي شركتتعداد  .23
  يدانشگاه -يمارستانياز كل بودجه ب ييدارو يها ك حسابيدرصد تفك .24
  يمارستانيمار به داروخانه بين مراجعه بيبه دارو در اول يدرصد دسترس .25
  يمارستانير بيغهاي  هدر داروخان يمارستانيب يدرصد وجود داروها .26
موجود در  يتحت كنترل به كل داروها يموجود در فهرست داروها يدرصد داروها .27

  فهرست
  داروهاي تحت كنترل در سطح كشور تعداد مراكز توزيع ويژه .28
  ها دانشگاهزمان انتظار تأمين داروهاي تحت كنترل مورد نياز  .29
  موجود در فهرست يبه كل داروهااي  يارانه ينسبت تعداد داروها .30
  تيبه كل جمعاي  يارانه يكننده داروها افتيماران درينسبت تعداد ب .31
  كشور يياروبه كل بودجه داي  يارانه ين داروهاينسبت بودجه تام .32
  كشور ييافته به كل ارزش بازار دارويارانه تحقق ينسبت بودجه  .33

  داروها اثربخشي و كيفيت تضمين به دستيابي ميزان سنجش هاي شاخص) ب
تعداد داروهايي كه آزمايش فراهمي زيستي در مورد آنها انجام گرفته است به كل  نسبت .34

تحقيقاتي انجام شده توسط صنعت داروسازي به  يها طرحداروهاي مصرفي نسبت تعداد 
  تعداد كل اقالم دارويي

مصوب  يپژوهش يها طرحن صنعت و دانشگاه به كل يماب يهمكار يها طرحنسبت تعداد  .35
  يداروسازهاي  هدانشكد
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در كشور ثبت  ياصل يا اختصاصي و يك اختصاصيكه با نام ژنر يينسبت تعداد داروها .36
  ت شدهثب يبه كل داروهااند  هشد

استاندارد كيفي صنايع دارويي ايران توسط منابع معتبر خارجي به هاي  هتاييدي دت تعدانسب .37
  صادر شدههاي  هتعداد كل تاييدي

به اند  هشدالمللي  بيناز منابع معتبر  GMPه يتاييدكه موفق به اخذ  هايي هنسبت تعداد كارخان .38
  كشور ييدارو يها كارخانهكل 

 ياز سازمان جهان Prequalificationه يتاييدكه موفق به اخذ  هايي كارخانهنسبت تعداد  .39
  ييدارو يها كارخانهبه كل اند  هبهداشت شد

 ه دريتاييدكه موفق به اخذ  زيستيهاي  فرآوردهدكننده واكسن و يتول ينسبت تعداد واحدها .40
  زيستيهاي  فرآوردهدكنندگان واكسن و يبه كل تولاند  هواكسن شد  Prequalificationطرح

به كل اند  هشد ISOت يفيت كيريمد يافت گواهيكه موفق به در هايي كارخانهنسبت تعداد  .41
  كشور ييدارو ها كارخانه

شگاه معتمد وزارت بهداشت هستند به كل يزماآ يكه دارا هايي كارخانهنسبت تعداد  .42
  كشور ييدارو هاي خانهكار

 ييع دارويصنا يكه بطور داوطلبانه از سو يا كنترل سطح عرضه ياه شينسبت تعداد آزما .43
  انجام شده   PMQC هاي شيده به كل آزمايانجام گرد

به اند  هشد المللي بيناز منابع معتبر  GLPه يتاييدكه موفق به اخذ  هايي كارخانهنسبت تعداد  .44
  كشور ييدارو يها كارخانهكل 

  ش شدهيآزما يكل داروها بهاند  هشد تاييد PMQCش يكه در آزما يينسبت تعداد داروها .45
موجود  يبه كل داروهااند  هپس از عرضه قرار گرفت يابيكه مورد ارز يينسبت تعداد داروها .46

  كشور يدر فهرست داروها
  ييدارو يها كارخانه يديتول يها مردود اعالم شده به كل بچ يديتول يها نسبت تعداد بچ .47
 يبه كل موارد مورد بررس زيستيهاي  فرآوردهنسبت تعداد عدم صدور مجوز ورود به بازار  .48

  وزارت بهداشت
موجود در  ياز سطح عرضه به كل داروها) Recall( شده يفراخوان ينسبت تعداد داروها .49

  فهرست
  موجود در فهرست يهر قلم دارو يگزارش شده به ازا ين عوارض جانبيانگيم .50
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 باشند مي ييات داروياشك يابيو ارز يآور كه مجهز به واحد جمع هايي كارخانهنسبت تعداد  .51
  كشور ييدارو يها كارخانهبه كل 

شده از  يريگيو پ يبررس يت و گزارش عوارض جانبيفيات از كينسبت تعداد موارد شكا .52
  ات واصلهيبه كل شكا ييع دارويصنا يسو

گزارش  يات و عوارض جانبيت دارو از كل شكايفيدر ك گرفته شده رادينسبت تعداد موارد ا .53
  شده به وزارت بهداشت

هاي  هشگايآزما( يدر بخش خصوصمجهز و فعال كنترل دارو  هاي هنسبت تعداد آزمايشگا .54
  به تعداد كل كارخانه توليد دارو )همكار

ش اداره كل يمورد آزما ييداروهاي  همردود اعالم شده به كل نمونهاي  هنسبت تعداد نمون .55
  ارت بهداشتوز يكنترل غذا و دارو هاي هشگايآزما

كنترل دارو به تعداد كل اقالم  هاي هنسبت تعداد متخصصان كنترل كيفي شاغل در آزمايشگا .56
  دارويي

رتبه قابل قبول كسب  ييع دارويصنا GMP يبند كه در طرح رتبه هايي كارخانهنسبت تعداد  .57
  كشور ييدارو يها كارخانهبه كل اند  هكرد

اند  هكسب كرد Aرتبه  ييع دارويصنا GMP بندي رتبهكه در طرح  هايي كارخانهنسبت تعداد  .58
  كشور ييدارو يها كارخانهبه كل 

 يها رتيمغا يوزارت بهداشت دارا يادوار هاي بازرسيكه در  هايي كارخانهنسبت تعداد  .59
  كشور ييدارو يها كارخانهبه كل اند  هبود GMPاز اصول  يبحران

 هاي داراي مغايرتوزارت بهداشت  يادوار يها يكه در بازرس هايي كارخانهنسبت تعداد  .60
  كشور ييدارو يها كارخانهبه كل اند  هبود GMPعمده از اصول 

  داروسازي كشور به سال قبلهاي  هكارخان GMPرتبه  ن بهبوديانگيم .61
 يها كارخانهبه كل  باشند مي Clinical division كه مجهز به واحد  هايي كارخانهنسبت تعداد  .62

 يده به تعداد كل داروهايانجام گرد ينيبال يياد مطالعات كارآزماتعد به كشور نسبت ييدارو
  موجود در فهرست

از مراجع معتبر  GCP هيتاييدكه موفق به كسب  ييدارو يقاتيكز تحقانسبت تعداد مر .63
  ينيبال ييدارو يقاتيبه كل مراكز تحقاند  هشد المللي بين
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از  يكيحداقل  يرو ينيبال ييكه بطور داوطلبانه مطالعات كارآزما هايي كارخانهنسبت تعداد  .64
  اند همحصوالت خود انجام داد

به اند  هكسب نمود يقابل قبول يخود اثربخش ينيبال ييكه در كارآزما ينسبت تعداد محصوالت .65
  ينيكل محصوالت مورد مطالعات بال

به اند  هداشت يقابل قبول يخود عوارض جانب ينيبال ييكه در كارآزما ينسبت تعداد محصوالت .66
  ينيكل محصوالت مورد مطالعات بال

به كل موارد شكايت  وزارت بهداشت ياز سو ييدارو تيدرصد موارد پاسخ داده شده شكا .67
  دريافتي از مردم ييدارو

به كل موارد شكايت  وزارت بهداشت ياز سو ييدارو تيدرصد موارد پاسخ داده شده شكا .68
  يجامعه پزشكيافتي از در ييدارو

به كل  Onlineبه صورت  ADRعوارض دارويي ارسالي به مركز  هاي گزارش نسبت .69
  يارسال هاي گزارش

به جامعه رساني  اطالعدر خصوص  ADRمنتشره از جانب مركز هاي  هتعداد اطالعينسبت  .70
  يافتيدر هاي گزارشبه كل  يپزشك

  دارويي خودكفايي به دستيابي ميزان سنجش هاي شاخص) ج
  داخل به كل اقالم دارويي كشور اقالم داروهاي توليد تعداد نسبت .71
  نسبت فروش عددي داروهاي توليد داخل به فروش عددي كل داروها .72
  داخل به فروش ريالي كل داروها نسبت فروش ريالي داروهاي توليد .73
 انهيسال ن رشديانگيم فروش عددي داروهاي توليد داخل به انهيسال ن رشديانگيم نسبت .74

  فروش عددي كل داروها
 انهيسال ن رشديانگيم داروهاي توليد داخل به ياليرفروش  انهيسال ن رشديانگيم نسبت .75

  كل داروها ياليرفروش 
هاي  فرآوردهنسبت كل ارز مصرفي براي توليد دارو در داخل به ارز مصرفي براي واردات  .76

  دارويي
تدارك دارو در  يبراارز مصرفي  كل نسبت كل ارز مصرفي براي توليد دارو در داخل به .77

  كشور
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  نسبت اقالم دارويي وارداتي به كل اقالم داروهاي كشور .78
  نسبت فروش عددي داروهاي وارداتي به فروش عددي كل داروها .79
  نسبت فروش ريالي داروهاي وارداتي به فروش ريالي كل داروها .80
  دارو كل نسبت ارز مصرفي داروهاي وارداتي به ارز مصرفي .81
 كل مصرفي ارز به داخل در وارداتي داروهاي ساخت از شده جويي صرفه ارز نسبت .82

  وارداتي داروهاي
 كل ريالي ارزش بهاند  هرسيد توليد به داخل در كه وارداتي داروهاي ريالي ارزي نسبت .83

  وارداتي داروهاي
  دارويي اوليه مواد اقالم به داخل توليد دارويي اوليه مواد اقالم نسبت .84
  مصرفي ارز كل به يداروي اوليه مواد توليد از شده جويي صرفه ارز نسبت .85
  اند شدها عرضه ين بار در دنياول يد داخل كه برايتول ييداروهاي  فرآوردهتعداد  .86
در  ياصل ياختصاص يب داروين رقياولعنوان  بهد داخل كه يتول ييداروهاي  فرآوردهتعداد  .87

  اند شدها عرضه يدن
  يا ارانهي يد داخل به كل داروهايتولاي  يارانه ينسبت تعداد داروها .88
در داخل كشور به كل اعتبار اي  يارانه يد داروهاياز محل تول يارزجويي  صرفهنسبت  .89

  يا ارانهي يتدارك داروها
كار ماهر و  يروينسبت به ن ييع دارويكار ماهر و متخصص شاغل در صنا يرويدرصد ن .90

  يواردات ييدارو يبازرگان هاي شركتمتخصص شاغل در 
  ييه دارويد كننده مواد اوليتول هاي شركتدرصد رشد تعداد  .91
ت يفعال )فناوري زيست(نوين  هاي فناورياستفاده از  يكه بر مبناتعداد واحدهاي توليد دارو  .92

  .ندينما يم
  .گردند يد مين تولينو هاي فناوريكه با استفاده از  تعداد اقالم دارويي توليد داخل .93

  داروها منطقي مصرف به دستيابي ميزان سنجش هاي شاخص) د
  سرانه عددي مصرف دارو به سرانه سال قبل نسبت .94
  نسبت سرانه ريالي مصرف دارو به سرانه سال قبل .95
  نسبت سرانه نسخه در كشور به سرانه سال قبل .96
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  نسبت سرانه مراجعه به پزشك به سرانه سال قبل .97
  سال قبل نسبت ميانگين تعداد داروي تجويز شده در هر نسخه به ميانگين .98
  نسبت  ميزان داروي باقيمانده در منازل در سال به كل داروي مصرفي در سال .99

  ها نسبت ميزان تداخالت دارويي به ازاي نسخه تجويز شده به تعداد كل نسخه .100
حاوي داروي خارج از فهرست داروهاي رسمي كشور به تعداد كل هاي  هنسخنسبت تعداد  .101

  تخصصيهاي  هنسخ
  ها نسخهي حداقل يك شكل تزريقي به تعداد كل نسبت تعداد نسخ دارا .102
  ها نسخهبه تعداد كل   ديكواستروئيكورت يداروهاحاوي هاي  هنسبت تعداد نسخ .103
  داروسازيالتحصيالن  فارغداروساز بيمارستاني به التحصيل  فارغنسبت تعداد متخصصان  .104
  ها بيمارستانبه تعداد كل  ينسبت تعداد بيمارستان داراي داروساز بيمارستان .105
  تخت بيمارستان 100داروساز بيمارستاني به التحصيل  فارغنسبت تعداد متخصصان  .106
  ها نسخهبه تعداد كل بيوتيك  آنتينسبت تعداد نسخ داراي حداقل يك  .107
  ها نسخهبه تعداد كل  تحت كنترل يدارونسبت تعداد نسخ داراي حداقل يك  .108
  اي درصد تحويل بدون نسخه داروهاي نسخه .109
  داروخانه فني مسؤولتحويلي توسط هاي  هنسخدرصد  .110
ن يانگينسبت به م متوسط قلم داروي تجويز شده در نسخه پزشكاندرصد انحراف از  .111

  افتهيتوسعه  يكشورها
 نيانگياز م اريانحراف مع 2از  شيدر آنها ب ييكه تعداد اقالم دارو يدرصد نسخ پزشكان .112

  است شتريب يكشور
  يتعفر جمن10000هر دارو در رساني  اطالعتعداد تماس با مراكز  .113
  شده در نسخه پزشكان متخصص زيتجو ييدارو اقالممتوسط انه يدرصد كاهش سال .114
  شده در نسخه زيتجو ياهيگ يقلم داروها انه متوسطيش ساليدرصد افزا .115
  در داروخانهمار يبا بزمان مشاوره داروساز انه يش ساليدرصد افزا .116
  كشور ييبه كل فهرست دارو هاي ناركوتيك كشوردرصد داروهاي فهرست شده دارو .117
  ن شدهيتدو دارويي هاي تجويز تعداد دستورالعمل .118
تعداد به كل ) يمارستانيب/ يدر سطح مل(شده  يياجرا ييدارو هاي دستورالعملدرصد  .119

  ن شدهيتدو دارويي هاي تجويز دستورالعمل
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  داروها يمنطقز و مصرف يدر خصوص تجو و تيزر پخش شده  تعداد ساعات برنامه .120
  عامه در زمينه مصرف صحيح داروها تعداد عناوين پوستر و جزوات آموزشي چاپ شده .121
  تعداد نسخ بررسي شده انهيدرصد رشد سال .122
 يربط به كل نسخ بررسيق مراجع ذينسبت تعداد مورد بازخورد اعالم شده به پزشكان از طر .123

  شده در سال
  كشور يها بيمارستانبه كل  درمان فعالي داراي كميته دارو ها بيمارستانتعداد نسبت  .124
سراسر  يعلوم پزشك يها دانشگاهاز كل  و درمان فعال دار داراي كميته يها دانشگاه تعداد .125

  كشور
افزايش آگاهي پزشكان در  يبرگزار شده برا هاي هنفر ساعت كارگاانه يدرصد رشد سال .126

  خصوص اصول تجويز و مصرف منطقي دارو
برنامه آموزش  نويسي را در كه مباحث اصول صحيح نسخه ييها دانشگاهتعداد نسبت  .127

  كشور يعلوم پزشك يها دانشگاهاز كل اند  هدانشجويان پزشكي قرار داد

  گياهي داروهاي مصرف و توليد كيفي و كمي توسعه سنجش هاي شاخص) ه
  اقالم توليد شده دارويي كل شده به اقالم دارويي گياهي توليد نسبت .128
  داروهاي گياهي به فروش عددي كل داروهانسبت فروش عددي  .129
  نسبت فروش ريالي داروهاي گياهي به فروش ريالي كل داروها .130
  عرضه شده به بازار مصرفاقالم دارويي گياهي  انه تعداديدرصد رشد سال .131
  فروش عددي داروهاي گياهيانه يدرصد رشد سال .132
  فروش ريالي داروهاي گياهي انهيدرصد رشد سال .133
ر اساس نفر ساعت ب گياهي داروهاي از پزشكان آگاهي ميزاننه ايش ساليافزا نسبت .134

  دهيگرد ارايه يها آموزش
و  ها آموزشزان ير اساس مب گياهي داروهاي از مردم آگاهي ميزانانه يش ساليافزا نسبت .135

  دهيگرد ارايهعام رساني  اطالع
  گياهي داروهاي مجوز صدور تا پروانه درخواست زمان مدتانه يكاهش سال نسبت .136
  دارويي گياهان زيركشت مساحتانه يش ساليافزا نسبت .137
  دارويي گياهان صنعت و كشت هاي مجتمع تعدادانه يش ساليافزا نسبت .138
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  ييداروهاي  فرآورده توليدكنندگان كل تعداد به گياهي داروهاي توليدكنندگان نسبت .139
  ياهيو گ يعيطب ييداروهاي  فرآوردهدكنندگان يتول تعدادانه يش ساليافزا نسبت .140
گياهي جهت هاي  فرآوردهسازي و آموزش الكترونيك  فرهنگ يساعات آموزش برا زانيم .141

  شده در نسخه زيتجو ياهيگ يقلم داروها انه متوسطيش ساليافزابه  جامعه پزشكي
  بندي شده توليد داروهاي گياهي تعداد واحدهاي سطح .142
  درصد اقالم گياهي به كل اقالم شبكه بهداشت .143
  يماريك بيمار در روند يب يدارودرصد مصرف بيمار از داروهاي گياهي به كل مصرف  .144
  ييودارهاي  فرآورده PMQCگياهي به كل  يداروها انجام گرفته PMQCدرصد  .145
  به كل اقالم موجود در نسخه شده در نسخه زيتجو ياهيگ يقلم داروها نيانگيم درصد .146
  ييصادره اقالم داروهاي  هپروان به كل ياهيگ يصادره داروهاهاي  هپرواندرصد  .147

  دارو صادرات توسعه سنجش هاي شاخص) و
  داخل توليد دارويي اقالم كل به شده صادر دارويي تعداد اقالم نسبت .148
 توليد دارويي اقالم به ر كشورهايدر سا شده ثبت د داخليتول دارويي اقالم تعداد نسبت .149

  داخل
د يتدارك و تول ينه شده برايهز ارز كل به صادرات از شده استحصال ارز ميزان نسبت .150

  كشور در داروييهاي  فرآورده
  غيرنفتي يكاالها صادرات از حاصل ارز كل به دارو صادرات از حاصل ارز ميزان نسبت .151
  دارو توليد براي شده هزينه ارز به دارو فروش از حاصل ارز ميزان نسبت .152
هاي  فرآوردهواردات  يبرا نه شدهيهز ارز كل به صادرات از شده حاصل ارز ميزان نسبت .153

  از كشوريمورد ن دارويي
 كل تعداد به در داخل كشور كشورهاريسا با دارو توليدي مشترك پروژه تعداد نسبت .154

  دارو توليدهاي  هپروژ
 كل تعداد به در خارج از كشور كشورها ريسا با دارو توليدي مشترك پروژه تعداد نسبت .155

  دارو توليدهاي  هپروژ
در داخل  ييداروهاي  فرآورده توليد يبرا يم خارجيمستق گذاري قيمت پروژه تعداد نسبت .156

  دارو توليدهاي  هپروژ كل تعداد به كشور
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  دارو توليدهاي  هپروژ كل تعداد به يخارج فناوريانتقال هاي  هپروژ تعداد نسبت .157
به كل اند  هد شدين تولينو هاي فناوريكه با استفاده از  ييدرصد تعداد اقالم صادره داروها .158

  يصادرات يياقالم دارو
به كل حجم اند  هد شدين تولينو هاي فناوريكه با استفاده از  يينسبت حجم صادرات داروها .159

  ييصادرات دارو
به كل اند  هد شدين تولينو هاي فناوريكه با استفاده از  يينسبت ارزش صادرات داروها .160

  ييارزش صادرات دارو
  صادراتي هاي هدر نمايشگا يداروساز هاي شركت ساالنه تعداد حضور .161
 هاي شركتبه كل  صادراتي هاي هدر نمايشگا يداروساز هاي شركت ساالنه حضور نسبت .162

  كشور يداروساز
  ي ايران در كشورهاي هدفيتعداد اقالم دارويي ثبت شده دارو .163
  ي ايران در كشورهاي هدفياقالم دارويي ثبت شده دارودرصد رشد ساالنه  .164
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  نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

  مقدمه
- اساس ماموريت توسعه و بر برنامه چهارم تكاليف اله كشور وسانداز بيست چشم سند برنامه از لهاما با

 با بود خواهد ساختاري غذاي كشور نظام انداز چشم پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت هاي

  :از عبارتند آن اركان كه محور مشتري و مستقل نظارت يكپارچه،
 سطح ترينعالي به سالمت و ايمني نظر نقطه از كشور آشاميدني و غذايي توليدات يارتقا .1

 كسب و ايران ساخت غذاي به مصرف كنندگان در اعتماد ايجاد هدف با جهان غذايي توليدات

 .جهان در سالم و ايمن توليد غذاي نخست رتبه

 سطح ترينعالي به سالمت و ايمني نظر نقطه از كشور آشاميدني و غذايي توليدات يارتقا .2

 كسب و ايران ساخت غذاي به كنندگانف مصر در اعتماد ايجاد هدف با جهان غذايي توليدات

  .جهان در سالم و ايمن غذاي توليد نخست رتبه

 از و هااستدولت و حاكميت شده شناخته وظايف جزء سالم و ايمن غذاي به جامعه افراد دسترسي
اساس نظر به ماده يك قانون تشكيالت وزارت  اين بر .شودمي محسوب محور عدالت توسعه اركان

بر مواد خوردني، آشاميدني، و همچنين قانون نظارت  1367بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 
، نظارت و كنترل كيفي مواد غذايي و بهداشتي، صدور، تمدين و 1346آرايشي و بهداشتي مصوب 

انهدام مواد  ،تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور و همچنين مجوز مصرف
ايي، آشاميدني، آرايشي و خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي به عهده اداره كل نظارت بر مواد غذ

 . باشدبهداشتي مي

با » وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت غذا و دارو«اين اداره كل به عنوان بخشي از 
ي و بهداشتي و غذاهاي ليت نظارت بر فرايند توليد و واردات مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشومسؤ

 كوتاه، ميان و بلند مدتهاي ي، با تدوين برنامهبهداشتمقررات و قوانين رها بر اساس ويژه و عملگ
گيري از و با بهرهغذاهاي فراويژه  آرايشي و بهداشتي، ،آشاميدني ،ايمني و كيفيت مواد غذايي يارتقا

عدالت  و مداريقانون  ونظم  پذيري،ليتومسؤي و ي، مشاركت جوموجود و دانش ورياآخرين فن
گام دستيابي به سطوح باالتر اثربخشي و نيز اطمينان از انطباق با ضوابط قانوني راستاي  در ،اجتماعي

 هايبرنامه هايسياستو اهداف تعريف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  داردبرمي
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تعيين و  باشد،ميكيفيتي  چارچوبي جهت تعيين و بازنگري اهدافرا كه زير كالن  توسعه، اهداف
  :مايدندنبال مي

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، غذاهاي ويژه و  ،مواد غذايي«ارتقا و توسعه سالمت و ايمني  .1
  ؛توليد شده در كشور و محصوالت وارداتي »رها و مواد اوليهگعمل

-سازماني حوزه يريزي جهت ارتقاپايبندي كامل به فرايندهاي اداري و قانون مداري و برنامه .2

 ؛هاي علوم پزشكي كشوربر عملكرد حوزه غذا در دانشگاه هاي غذا در كشور و نظارت

آرايشي و بهداشتي  ،آشاميدني ،استفاده از مواد غذايي  در زمينه  عمومي  آگاهي  سطح يارتقا .3
 ؛غذاهاي ويژه و عملگرها

 ؛تكريم ارباب رجوع و تالش مستمر در جهت افزايش رضايت مشتريان .4

 ،هاي اطالعاتي صنايع غذايياتي آماري و ايجاد پايگاهمهندسي نوين امور در زمينه نظام اطالع .5
  ؛آرايشي و بهداشتي غذاهاي فراويژه ،آشاميدني

هاي علوم پزشكي كشور و ايجاد توانمندي دانشگاه يارتقاافزايش واگذاري خدمات از طريق  .6
 و شبكه هماهنگ و مرتبط نظارتي در سطح كشور

هاي آموزشي مستمر و مؤثر براي كاركنان دوره از طريق برگزاريكيفي و كمي خدمات  يارتقا .7
 .لين فني واحدهاي توليديوهاي علوم پزشكي كشور و مسؤاداره كل و دانشگاه

 شامل باشد، مي نيزغذا و دارو  معاونت اداره بزرگترين ،كاري حجم لحاظ به كه كل اداره اين
  :باشدزير مي  هاي بخش
  رساني آموزش و اطالع ريزي،برنامه اداره .1

 و آشاميدني خوراكي مواد اداره .2

 بهداشتي  و آرايشي هاي فرآورده اداره .3

  اداره غذاهاي فراويژه .4
 هااداره امور استان .5

 در ويژه غذاهاي و غذايي هايمكمل اداره تاسيس به توان مي كل اداره اين در اخير تحوالت جمله از
 و بازرگاني امور تفويض فرايند آغاز ،1388و تفويض آن به اداره كل دارو در سال  1384  سال

 صدور و بررسي امور از بسياري انجام تفويض ،1385 سال از ذيربط مراجع و نهادها به گمركي
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 كشور سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه داروي و غذا هاي معاونت به كل اداره وظايف ساير و هاپروانه
  .نمود اشاره 1387 سال در اداري روندهاي انجام براي ISO تاييديه اخذ نيز و

  تعريف واژگان
- اي است خام، پخته يا تغيير شكل داده شده كه براي تغذيه انسان و يا حيوان بكار ميغذا ماده :غذا

  .بدون اينكه مشكلي براي آنها ايجاد كند ،رود

سالمت او را به خطر  ،شود شرايط كيفي يك غذا كه وقتي توسط انسان يا حيوان خورده مي :ايمني غذا
   .نيندازد و از آلودگي و بيماري ناشي از غذا پيشگيري كند

ها به غذاي كافي، سالم و مغذي  دسترسي فيزيكي و اقتصادي همه مردم در همه زمان :غذايي امنيت
  .ها براي داشتن يك شيوه زندگي فعال و سالم باشد كننده نيازهاي غذايي آنكه تامين

اي براي حمايت ن ملي يا منطقهمسؤواليك فعاليت قانوني اجباري است كه توسط  :سيستم كنترل غذا
كننده و تضمين سالمت و ايمني تمام غذاهاي مورد مصرف انسان طي فرآيند، توليد، از مصرف

  .شوداجرا مي ،دستكاري، ذخيره و توزيع
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 هاشاخص

  بهداشتي مواد غذايي و هاي اداره كل نظارت برفهرست شاخص: 1جدول 
 عنوان شاخص  رديف

1  
تعداد شكايات در ارتباط با مواد غذايي و بهداشتي رسيدگي شده توسط وزارت بهداشت بر كـل شـكايت ثبـت    

  شده

2  
هاي ساخت صادره توسـط وزارت  هاي ساخت صادره توسط اداره كل نظارت در سال بر كل پروانهتعداد پروانه

  بهداشت در همان سال

  هاي توليد مواد غذايي و بهداشتي كشورهاي داراي شناسه نظارت در سال بر كل كارگاهتعداد كارگاه  3

  تعداد كاالهاي ثبت شده آرايشي و بهداشتي در سال بر كل اقالم ثبت شده آرايشي و بهداشتي   4
  هامكمل ها در سال بر كل اقالم ثبت شده غذايي وتعداد كاالهاي ثبت شده غذايي ومكمل  5

 منابع ثبت شده غذايي، بهداشتي و مكمل در سال بر كل منابع ثبت شده تا كنون تعداد  6

 گشايش شده در اداره كل در سال بر كل مجوزهاي گشايش در همان سالتعداد موارد  7
  همان سال تعداد موارد ترخيص در اداره كل در سال بر كل مجوزهاي ترخيص در  8
روغن نباتي توليديميزان توليد روغن نباتي مايع بر كل  9

10  
كيفيت آنها به تاييد وزارت بهداشت رسيده است بـر كـل واحـدهاي توليـد     تعداد واحدهايي كه سيستم ايمني و

  كننده مواد غذايي و آشاميدني

11  
توزيع آنها ممانعت بعمل آمده است در سـال   تعداد اقالم مواد غذايي و بهداشتي كه به دليل بهداشتي از عرضه و

  اقالم مواد غذايي وبهداشتي داراي مجوز توليد و ورود نمونه برداري شده در سطح عرضه كل بر

12  
شـده اسـت در سـال بـر تعـداد كـل اقـالم         تعداد اقالم محصوالت غذايي كه به آنها نشان ايمني و سالمت اعطا

  محصوالت غذايي داراي نشان ايمني و سالمت

13  
آن مشاركت بعمل آمده است بر كل استانداردهاي ملي ايران در زمينه مواد تعداد استانداردهاي ملي كه در تدوين

  غذايي و بهداشتي

14  
سالمت و ايمني داراي ضـوابط مشـخص در اداره كـل نظـارت     يبهداشتي كه بمنظور ارتقاتعداد اقالم غذايي و

  ر مصرف در سطح جامعهببر كل اقالم غذايي و بهداشتي  باشندمي

15  
تعـداد كـل كارخانجـات غـذايي و     بـر   بندي شده براي توليد مواد غـذايي و آشـاميدني  ات سطحتعداد كارخانج

  آشاميدني
  هاي استاني انجام شده تاكنونهاي استاني انجام شده توسط اداره كل در سال بر تعداد كل پايشتعداد پايش  16

 ميزان فعاليت آموزش نفر به ساعت درسال بر كل ميزان فعاليت آموزش نفر به ساعت   17
  ادامه جدول در صفحه بعد
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 1ادامه جدول

  عنوان شاخص  رديف

  .تعداد برنامه هاي عملياتي كه با موفقيت خاتمه يافته است بر كل برنامه هاي عملياتي تعريف شده  18

  در سال بر تعداد ضوابط موجود در اداره كلتعداد ضوابط مستند سازي شده  19

  تعداد واحد هاي داراي نقص فني وبهداشتي توليد داخل بر كل واحد هاي بازديدشده  20

 تعداد طرحهاي ژنريك در سال بر كل محصوالت غذايي  21

  تعداد پروانه تاسيس غذايي وبهداشتي درسال بر كل پروانه هاي تاسيس غذايي وبهداشتي  22

  تعداد گواهي بهداشت صادره توسط اداره كل بر كل گواهي هاي بهداشتي صادره  23

  تعداد ضوابط فني و بهداشتي تدوين شده در سال بر كل ضوابط تدوين شده موجود  24

  گزارش سي ساله

 موجود وضعيت تحليل

 تواندمي آن سالمت و ايمني به توجه عدم صورت در انسان هر براي اساسي و پايه نياز يك عنوان به غذا

 در ميليون نفر 2/2 حدود مير و مرگ علت  (WHO)بهداش جهاني سازمان. شود مرگ و بيماري به منجر

. داندمي بيولوژيكي هاي آالينده به آلوده نوشيدني و غذا را يافته توسعه كمتر يا توسعه حال در كشورهاي
 منتقله شيميايي هايآالينده از ناشي مرگ يا عوارض خصوص در درستي تخمين كه ستا حالي در اين

 و بيماري در شيميايي هايآالينده سهم كه است آن بر اعتقاد .ندارد وجود آن مزمن ماهيت دليل غذا به از
 نظارت نظام در واحد مديريت فقدان به توجه با .باشدمي بيولوژيكي هايآالينده از بيش مراتب به مرگ

 و پايش نظام فقدان غذا، سالمت و ايمني خصوص در جامع هايپژوهش فقدان غذا، سالمت و ايمني بر
 همچنين ،مخاطره شدت و نوع در خصوص دقيقي تخمين و آمار غذا، با مرتبط هايبيماري كنترل

 گسترش به رو وضعيت جمله از گوناگون داليل به اما ندارد، وجود كشور در غذا با مرتبط هايبيماري

 هايمسموميت زودرس، عروقي، پيري و قلبي هايبيماري سرطان، انواع نظير غذا با مرتبط هايبيماري

 كشور، داخل در زراعت و كشت هايروش همچنين كنندگانمصرف شكايت افزايش غذايي، حاد

 مناسب، انبارهاي نگهداري نبود تبديلي، صنايع در اتوماسيون سطح بودن پايين غذايي، صنايع فرسودگي
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 كاهش و غذا ايمني بر مؤثر محيطي هايهآاليند ميزان و نوع افزايش بر آن تأثير و كشور صنعتي توسعه

 .دارند غذا سالمت و ايمني سطح بودن پايين بر داللت غذا جهاني تجارت در صادرات سهم

 و بيولوژيكي هاي آالينده به غذا آلودگي حذف هدف با و جامع نگاهي با فرابخشي برنامه رويكرد
 در غذا سالمت و ايمني نظام اركان اصالح به اتمام ضمن و است سفره تا توليد زنجيره طول در شيميايي

 :كه است غذايي گروهاي از دسته آن سالمت و ايمني سطح يارتقا درصدد كشور،

 .دارند ايراني خانواده غذايي سبد در بيشتري سهم .1

 .برخوردارند مخاطرات در باالتري ريسك از .2

 .شوند مي محسوب مخاطرات مهمترين جزء آنها مخاطرات .3

  .است داده قرار توجه مورد را تغذيه سوء حذف و كشور غذايي صنايع توانمندي يارتقا همچنين

  هاي جاري برنامه

 هاي غذايي بهداشتي و مكمل - آرايشي ،آشاميدني ،ساماندهي واردات محصوالت غذايي .1

 ها برنامه

 ثبت منابع و محصوالت خارجي 

 هاي وارد كننده محصوالت خارجي فني در شركت مسؤولبكارگيري  

 ثبت منابع و محصوالت خارجي: 2جدول 

 تعداد كل محصوالت ثبت شده كل منابع نوع
تعداد محصوالت صادره در 

 88ماهه اول  6

 762 1681 435 غذايي و آشاميدني و بسته بندي

 1484 9394 358 آرايشي و بهداشتي

 186 794 180 هاي غذايي و رژيمي مكمل

 2432 11869 973 عجم
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  تمركز زدايي و تفويض امور اجرايي .2

 امور اجرايي قابل تفويض به معاونت هاي غذا و دارو در صورت احراز شرايط) الف

 :صدور مجوزهاي بهداشتي 

 تاسيس  .1

 برداري غذايي  بهره .2

 برداري آرايشي و بهداشتي  بهره .3

 ساخت غذايي فني مسؤول .4

 بهداشتيساخت آرايشي و  .5

 گشايش و ترخيص غذايي .6

 تمديد ساخت .7

 ترخيص فرايند شده گشايش و .8

 شناسه نظارت كارگاهي .9

  
ميزان موفقيت در اجراي تفويض اختيار امور اجرايي به دانشگاههاي علوم پزشكي با توجه به موارد : 1نمودار 

  تعيين شده
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  1دانشگاه سطح  16پيشرفت تمركز زدايي و تفويض امور اجرايي به : 3 جدول
  درصد پيشرفتموضوع مورد تفويض

100پروانه تاسيس

100فنيمسؤولپروانه

100  برداري غذايي و آشاميدني پروانه بهره

100برداري آرايشي و بهداشتيپروانه بهره

100ساخت تمديد شده

81صدور ساخت خوراكي و آشاميدني

75و بهداشتيصدور ساخت آرايشي

99صدور مجوز گشايش و ترخيص مواد اوليه

62صدور مجوز گشايش و ترخيص محصوالت فرايند شده

100شناسه نظارت

  2دانشگاه سطح  16پيشرفت تمركز زدايي و تفويض امور اجرايي به : 4 جدول

  درصد پيشرفت  موضوع مورد تفويض

100پروانه تاسيس

100فنيمسؤولپروانه

100برداري غذايي و آشاميدنيبهرهپروانه

62برداري آرايشي و بهداشتيپروانه بهره

100ساخت تمديد شده

  ادامه جدول در صفحه بعد
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 4ادامه جدول

  درصد پيشرفت  موضوع مورد تفويض

 50صدور ساخت خوراكي و آشاميدني

 12و بهداشتيصدور ساخت آرايشي

 100شناسه نظارت

 3دانشگاه سطح  10پيشرفت تمركز زدايي وتفويض امور اجرايي به : 5 جدول

  درصد پيشرفت  موضوع مورد تفويض

 100پروانه تاسيس

 100فنيمسؤولپروانه 

 60پروانه بهره برداري غذايي و آشاميدني

 10پروانه بهره برداري آرايشي و بهداشتي

 100ساخت تمديد شده

 100شناسه نظارت

 پيشرفت تمركز زدايي و تفويض امور اجرايي به مناطق آزاد: 6 جدول

 درصد پيشرفتموضوع مورد تفويض

 66پروانه تاسيس

 66فنيمسؤولپروانه 

 0برداري غذايي و آشاميدني پروانه بهره

 0برداري آرايشي و بهداشتي پروانه بهره

 100صدور مجوز گشايش و ترخيص مواد اوليه

 100صدور مجوز گشايش  و ترخيص محصوالت فرايند شده
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هاي داراي مجوز شناسه نظارت و كد بهداشتي صادر شده طبق امور اجرايي  تعداد كارگاه: 7جدول 
 هاي علوم پزشكي تفويض شده به دانشگاه

 هاي داراي مجوز شناسه نظارت و كد بهداشتيكل كارگاه1388ماهه اول6

213 822 

 درجه بندي واحدهاي توليد كننده مواد غذايي و آشاميدني كشورطرح ملي  .3

 اهداف

 هاي غذايي استراتژيك  سطح كيفي و ايمني فرآورده يارتقا 

 هاي توليدي بندي واحد تعيين سطوح نظارتي بر اساس درجه 

 هاي معاونت غذا و دارو  امكان ارزيابي عملكرد بازرسي 

 د كنندههاي تولي ايجاد رقابت سالم بين كارخانه 

 فني  مسؤولتفويض برخي از امور قابل تفويض به  

 استفاده بهينه از نيروهاي انساني متخصص موجود  

  گذاري در صنعت تسهيل و تشويق سرمايه 

 
  1387وضعيت ارزيابي واحدهاي توليدي صنايع غذايي بر حسب امتياز كسب شده سال : 2نمودار 
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  1387 سال بندي شده براساس محصول در و درجه PRP بررسي شده از لحاظتعداد واحدهاي : 3نمودار 

تاييد وزارت  آنها به HACCPيا   ISO 22000تعداد واحدهايي كه سيستم ايمني و كيفيت: 8جدول 
  بهداشت رسيده است

 تا كنون 1387سال  1386سال 

15 6 53 

 .در سه سطح عمومي، مميزي و سرمميزي  ISO 22000شآموز 

نفر ساعت براي كليه كارشناسان  16638ارزيابي خطر به ميزان  RISK ANALYSISآموزش  
 .ادارات نظارت بر مواد غذايي كشور برگزار شده است

 .بوده است مورد 35هاي ژنريك تدوين و مصوب شده تاكنون  تعداد طرح 

بر مواد غذايي در ادارات تابعه اداره نظارت  1386از اول بهمن    ISO 9000استقرار سيستم  
   .به پايان خواهد رسيد 1387شروع و در بهمن ماه 

  نشان ايمني و سالمت ياعطا .4

ابالغ  5/9/86د مورخ /6699شماره  نامه مصوب مقام محترم وزارت طي دستورالعمل ينياجراي آ •
 .شده است

شماره نحوه ارزيابي محصول، تكميل مدارك و ارسال آن به اداره كل نظارت طي دستورالعمل  •
  .هاي غذا و دارو قرار گرفته است در اختيار معاونت 21/8/87مورخ  12506
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  هاي غذايي داراي نشان ايمني و سالمت طيف گروه: 4نمودار 

 نامه معاونت غذا و دارو با گمرگ جمهوري اسالمي ايران تفاهم .5

  اهداف
انبارهاي غير اختصاصي هاي بهداشتي و كيفي طي زمان توقف كاال در  پيشگيري از بروز آسيب •

 گمرك

 تسهيل در امر واردات مواد اوليه مورد استفاده در صنعت •

 .اند هاي مديريت ايمني اقدام نموده تشويق واحدهاي توليدي كه نسبت به اجراي سيستم •

 ين فني در حوزه نظارت بر توليدمسؤولجايگاه  يارتقا •

 استفاده بهينه از نيروي انساني موجود •

  هاي واردات قانوني كاهش هزينه حفظ منابع ملي و •
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 آرايشي و بهداشتي رساني مواد غذايي، ايجاد واحدهاي اطالع .6

  
  آرايشي و بهداشتي گزارش شده مواد غذايي، رساني س واحدهاي اطالعتاسي: 5نمودار 

  افزاري جامع صدور مجوزهاي بهداشتي برنامه نرم .7

 اهداف

هاي  آشاميدني اعم از اطالعات پروانه غذايي، آوري كليه اطالعات مربوط به مواد ثبت و جمع •
 بهداشتي و مجوزها

هاي علوم پزشكي كه به نحوي در ارتباط با  سازي و اعمال مديريت بين كليه دانشگاه هماهنگ •
 .باشند ايمني و سالمت و يا صدور مجوزهاي بهداشتي مي

  يات به صورت آنالينها و رسيدگي به شكا رساني و پاسخگويي و پيگيري پرونده امكان اطالع •

  فرآيندهاي برنامه
مستندسازي و جمع آوري اطالعات پروانه ها و مجوزهاي صادره توسط اداره كل نظارت و  •

 دانشگاه هاي علوم پزشكي 

طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون جامع براي صدور مجوزهاي صادره توسط اين اداره  •
 كل و دانشگاه هاي علوم پزشكي

  ع رساني اداره كل نظارت و دانشگاههاي علوم پزشكيآموزش و اطال •

هاي غذا و دارو دانشگاه تهران، فارس، اهواز و اصفهان در حال انجام  اين طرح با مشاركت معاونت
 .است
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 المللي هاي مشترك بين كاريهم .8

 :گيري از اعتبارات خاص سازمان جهاني بهداشت براي  بهره

  ISO22000و  HACCPو سيستم  GMPهاي آموزشي  برگزاري دوره •

از   WHOانتقال و به روزآوري دانش و اطالعات كارشناسان با استفاده از مشاورين سازمان •
 .تا كنون 2003سال 

 المللي نظير كدكس هاي بين ها و كنفرانس شركت در اجالسيه •

 0062از سال  JPRM  \WHOهاي دوساالنه تدوين برنامه ايمني مواد غذايي در قالب برنامه •
 )FOSبرنامه (تا كنون 

 Foodبرنامه( 2009و بار و كشاورزي در سال  تدوين برنامه مشترك با سازمان خوار •

Security(  

 ها ضوابط و مستندسازي .9

سازي امور اجرايي و اصالح فرايندهاي مرتبط با صدور مجوزهاي بهداشتي كليه  به منظور شفاف
  .اند مرتبط با وظايف اداره كل به شرح زير مستند شدههاي اجرايي  ها و روش ضوابط، دستورالعمل

  هاي اجرايي مرتبط با وظايف اداره كل ها و روش ضوابط، دستورالعمل :9جدول 

 امور اداري
اداره غذايي 
 آشاميدني

اداره آرايشي 
 و بهداشتي

 اداره
هاي  مكمل

 غذايي

  اداره
 ها امور استان

اداره برنامه ريزي،آموزش 
 اطالع رساني و

38 127 101 70 10 253 

 هاي تراريخته ضوابط فني و بهداشتي توليد و ورود فرآورده •

 ضوابط فني و بهداشتي توليد و ورود محصوالت پروبيوتيك •

 گذاري محصوالت توليدي مشمول قانون ضوابط برچسب •

 گذاري محصوالت وارداتي  ضوابط برچسب •

اسيد چرب ترانس كم و « عبارت دستورالعمل اجرايي فني برچسب مواد غذايي مجازبه درج •
 »بدون ترانس

 ضابطه نحوه ثبت محصوالت فرايند شده آرايشي و بهداشتي •
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 برداري ادويه  ضوابط فني و بهداشتي تاسيس و بهره •

 هاي آموزشي  ها و كارگاه دوره .10

توسط اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني،  شده هاي آموزشي برگزار ها و كارگاه دوره
علمي  سطح يساعت آموزش كه به منظور ارتقا 8576معادل با  1388آرايشي و بهداشتي در سال 

 :باشد كارشناسان ادارات نظارت بر مواد غذايي كل كشوربه شرح زير مي

 يي، آشاميدني،هاي ساخت محصوالت و مواد اوليه غذا دوره آموزشي تفويض اختيار پروانه •
  ؛هاي گيالن، اراك، بندرعباس و شهيد بهشتي آرايشي و بهداشتي به استان

 Risk =هاي مديريت ايمني مواد غذاي دوره آموزشي مميزي و سر مميزي سيستم •

analysis232320 ؛نفر ساعت آموزش 

• 22000:2005 SOI  =190080 نفر ساعت آموزش 

• =IFS (international food standard) 8320 نفر ساعت آموزش 

• = BRC (british retail consortium )8320 نفر ساعت آموزش 

 نفر ساعت آموزش ISO = 3840 22000:2005 مميزي •

 نفر ساعت آموزش ISO = 1120 22000:2005 سرمميزي  •

 ) معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران(هاي آموزشي تخصصي خشكبار  كارگاه •

 )معاونت غذا و دارو دانشگاه گيالن(چاي هاي آموزشي تخصصي  كارگاه •

 ) معاونت غذا و دارو دانشگاه ايران(هاي آموزشي تخصصي كنسروهاي گوشتي  كارگاه •

 )معاونت غذا و دارو دانشگاه فارس(هاي گوشتي  هاي آموزشي تخصصي فراورده كارگاه •

 .زشنفر ساعت آمو 896) = معاونت غذا و دارو(كارگاه آموزشي رسيدگي به شكايات  •

 عملكرد واحد ضوابط واستاندارد  .11

 ضابطه 8= ابالغ شده  بهداشتي تدوين و تعداد ضوابط فني و •

 ضابطه  11 =دست اقدام  بهداشتي در تعداد ضوابط فني و •

 جلسه 30=  تعداد جلسات استاندارد •

 ) آرد گندم(ضابطه  1= تعداد ضوابط تدوين و ابالغ شده در خصوص اقالم پر مصرف  •

 ) آب و روغن(ضابطه  2= تعداد ضوابط در دست اقدام در خصوص اقالم پرمصرف  •
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در خصوص نهايي كردن ضوابط  WHOروزه با حضور مدرس  5برگزاري كارگاه  •
  GMOعملگرا  ها، غذاهاي پروبيوتيك

دست  شركت در جلسات تدوين ضوابط نانو كه با همكاري آزمايشگاه و ساختمان شورا در •
 .تدوين است

آوري آخرين استانداردهاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و  جمع(روز رساني فايل استانداردها به  •
 ) بهداشتي

 سازي آرد با آهن و اسيد فوليك برنامه كشوري غني  .12

در مجموع در حدود  86سازي آرد در كل كشور از نيمه دوم سال  با توجه به اجراي برنامه غني •
 .با آهن و اسيد فوليك غني شده است اي ميليون تن آرد خبازي يارانه 5/2

اي با آهن و  ميليون تن آرد خبازي يارانه 8 بر اساس اطالعات موجود در حدود 1387در سال  •
 .اسيد فوليك غني شده است

ميليون تن آرد خبازي  2/9موجود سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال جاري حدود  طبق آمار •
 .ه استاي با آهن و اسيد فوليك غني شد يارانه

نمونه آرد  2682در كل كشور از مجموع  ،1386هاي آزمايشگاهي در سال  بر اساس بررسي •
 1798 ،غني شده با آهن و اسيد فوليك كه مورد آزمون كمي اسپكتروفتومتري قرار گرفته است

در خارج ) درصد 33(نمونه  884و ) 85 -45 (ppm در محدوده قابل قبول) درصد 67(نمونه 
  .اند قرار داشته) تر ينيباالتر و يا پا(محدوده از اين 

 رساني اقالم غير قابل مصرف اطالع .13

 196برابر  1388آشاميدني غير قابل مصرف در سال  - رساني شده اقالم غذايي موارد اطالع •
 .مورد بوده است

 :1388هاي تعليق و ابطال شده غذايي در سال   تعداد پروانه •

 مورد 23= تعداد تعليق غذايي  

 مورد 32= تعداد ابطال غذايي  
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 تيكسان سازي عناوين پروانه ساخ .14

برداري  سازي شده محصوالت خوراكي و آشاميدني براي صدور پروانه بهره فهرست عناوين يكسان
بطور كلي عناوين  .منظور جلوگيري از مكاتبات متعدد و تسريع در روند انجام اموره و ساخت ب

دارو قابل  روي سايت معاونت غذا و تدوين و بر ،باشند هاي ذيل مي گروه كه در فهرستموجود 
 .هستنددسترسي 

 بندي گروه بسته •

 هاي كشاورزي وردهآگروه فر  •

 هاي گوشتي وردهآگروه فر  •

 هاي آردي وردهآگروه فر  •

 هاي لبني وردهآگروه فر  •

 گروه روغن  •

 گروه شيريني و شكالت  •

 گروه نوشيدني  •
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   كنترل محصوالت خوراكي و آشاميدنيهاي  شاخص: 10جدول 
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  10جدول ادامه 
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  10ادامه جدول 
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متوسط زمان ماندگاري 
نمونه در آزمايشگاه 

 )روز( كنترل غذا 

13  

  ها يتهكم
 كميته فني و قانوني .1

 سازي كميته كشوري غني .2

 قانون مواد خوردني و آشاميدني 12كميسيون ماده  .3

قانون مواد خوردني و آشاميدني، وزارت بهداشت موظف است فهرست  12ه ماده ببا استناد 
بهداشتي و  ،آرايشي ،و ساير مواد قابل افزودن به مواد خوراكي و يا آشاميدني ها ها، اسانس رنگ

هاي مورد  همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني و آشاميدني و يا رنگ
معاونت غذا و دارو مبادرت به  1386نيمه دوم سال  در. ها را آگهي نمايد مصرف در اسباب بازي
المللي  راجع بينگيري از آخرين استانداردهاي ملي ايران و استانداردها و م تهيه اين فهرست با بهره

 .نمود

 كارشناسي امنيت غذايي معاونت غذا و دارو-تخصصي كيمته  .4

 ها كميته مشاورين استان .5

 )سيب سالمت( نشان ايمني و سالمت يكميته اعطا .6

  هدف
 نشان ايمني و يهاي غذايي توليد داخلي براي اعطا ايجاد فضاي رقابتي براي ارزيابي فرآورده

 محصوالت غذايي و كاهش مصرف مواد مضر به منظور تشويق سالمت به منظور افزايش كيفيت
  .تر غذايي و آشاميدني توليدكنندگان براي توليد محصوالت سالم

  مزاياي نشان ايمني و سالمت و هدف از اعطاي آن
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  ها از نظر ايمني و سالمت توسط مصرف كننده تسهيل در تشخيص برترين •
 باال رفتن سطح ايمني و كيفيت مواد غذايي •

 جاد فضاي رقابتي براي توليدكنندگاناي •

  .گردد اين نشان با هدف ارتقاي سالمت و ايمني مواد غذايي اعطا مي

  هنتايج اقدامات انجام شد
  نشان ايمني و سالمت ينامه اجرايي نحوه اعطا ينيتدوين آ •
 تدوين دستورالعمل نحوه پايش محصوالت داراي نشان در سطح عرضه •

تاكنون به تعداد  1387نشان ايمني و سالمت از ابتداي سال  يتشكيل كميته كارشناسي اعطا •
 محصول 290جلسه براي بررسي تقريباً  8

براي تصويب محصوالت واجد شرايط  1387نشان از ابتداي سال  يتشكيل كميته عالي اعطا •
 محصول 31جلسه و تأييد  6به تعداد 

 :صول منتخب به شرح ذيلمح 31نشان ايمني و سالمت به  يبرگزاري چهار مراسم و اعطا •

  محصول 2              19/1/87مورخ  
  محصول 8              30/7/87مورخ  
 محصول 12              19/1/88مورخ  

  محصول 9      28/9/88مورخ  
  .گردند نشان مي يمحصول غذايي و آشاميدني منتخب در مراسم بعدي و در آينده اعطا  
انتخاب و پس از رفع نواقص اعالمي مجدداً  تعداد محصوالتي كه به صورت مشروط 

  )محصول 27. (گردند بررسي مي
  )محصول 230تقريباً . (نشان به آنها موافقت نشده است يتعداد محصوالتي كه با اعطا  

  PMS (Post Marketing Surveillance)ريزي طرح كشوري  كميته هماهنگي و برنامه .7

 هاي فرآورده پايش اجراي هماهنگي و نظارت ريزي، برنامه سياستگذاري، اين كميته جهت
 وزارت دارو و غذا معاونت نظر زير كشور در عرضه سطح بهداشتي و آشاميدني خوراكي،

 غذايي، مواد بر نظارت كل ادارات نمايندگان از متشكل و است گرديده تشكيل متبوع
 و كاربردي تحقيقات دبيرخانه دارو، و غذا كنترل هاي آزمايشگاه بهداشتي، و آرايشي آشاميدني،

  .باشد مي ها استان امور نماينده
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  وظايف

تحليل نهايي آزمون، اعالم نتايج كشوري به مراجع ذيربط از جمله اداره كل نظارت،  و تجزيه •
 ؛دارو، موسسه استاندارد، دبيرخانه تحقيقات كاربردي و هاي كنترل غذا آزمايشگاه

  ؛نتايج عدم انطباق محصول به مراجع ذيربطپيشنهاد استراتژي نحوه مقابله با  •

  ؛افزار و تجزيه تحليل اطالعات و تهيه گزارش تدوين نرم •

تجزيه تحليل نهايي آزمون، اعالم نتايج كشوري به مراجع ذيربط از جمله اداره كل نظارت،  •
 ؛هاي كنترل غذاودارو، موسسه استاندارد، دبيرخانه تحقيقات كاربردي آزمايشگاه

 وپيشنهاد استراتژي نحوه مقابله با نتايج عدم انطباق محصول به مراجع ذيربط  •

  .افزار و تجزيه تحليل اطالعات و تهيه گزارش تدوين نرم •

  1386عملكرد كميته در سال 
 : جاري بر اساس محصول در سال 15انتخاب 

 ها  گستردگي مصرف فرآورده •

 )حساسيت محصول(مخاطرات از نظر ايمني، كيفيت  •

 سبد خانوار بودن محصول  •

 مشخص نمودن گروه هدف  •

 وجود استانداردهاي الزم  •

 مخاطرات تقلبات در محصول •
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  روغن جامد: 6نمودار 

  
  غالت حجيم شده بر پايه ذرت: 7نمودار 
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  آب معدني: 8نمودار 

 سوسيس آلماني: 9نمودار 
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  شير پاستوريزه چرب: 10نمودار 

 

 
  غذاي كودك: 11نمودار 
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  همبرگر معمولي: 12نمودار 
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  ها چالش و اصلي موضوعات
  موازي كاري با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  ها نامه واژه
 www.fdo.ir) (تشكيالت و وظايف معاونت غذا و دارو •

  ) توسعه چهارم برنامه( تغذيه و غذا امنيت فرابخشي توسعه ملي سند •
   1383 سال از سالمت عالي شوراي مصوبات •
  برنامه عملياتي ساالنه غذا و دارو جلد اول •
   نامه آيين •

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام تامين مالي
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  مقدمه
قانون اساسي  29تأمين سالمتي جامعه بوده كه به درستي در اصل  ،ها دولتيكي از وظايف اصلي همه 

پس از انقالب به دليل تعهدات  هاي طي سال درليكن  ،جمهوري اسالمي ايران بدان توجه شده است
سازماني اين بخش بدون توجه به تأمين  هاي مأموريتهمواره  ،ين بخشا دولت و انتظارات مردم از
ي علوم ها دانشگاههاي اساسي بخش نظير ادغام  تغييرات و شوك. است منابع مالي آن افزوده شده

اي، تشكيل سازمان بيمه خدمات درماني و چرخش بدون توجيه منابع  منطقه يها سازمانپزشكي با 
اي تداخل وظايف سازماني و مداخله  بيمه يها سازمانها به سمت بيمه و انتقال آن منابع به  بيمارستان

در امر سالمت و بيمه درمان و موارد متعدد ديگر از جمله عواملي بودند  ها دستگاهغيركارشناسانه ساير 
ي پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران به خصوص در دهه هفتاد اين بخش را با تنگناي ها سالكه در 

  . بيني بود امر تا حدي قابل پيش تأمين منابع مالي مواجه نمود كه البته اين
 ،آن هاي پيشرفت در هاي خدماتي و شاخص درمان از مهمترين بخش بخش بهداشت و ،امروزه در دنيا

پزشكي، افزايش  فناوريبه دليل رشد . شود هاي اصلي توسعه و رفاه اجتماعي تلقي مي يكي از شاخص
ايش دسترسي و سطح آگاهي افراد به جمعيت و نيز تغيير شيوه زندگي به سمت صنعتي شدن، افز

اي  هاي خدمات بهداشتي و درماني با رشد فزاينده هاي جديد، هزينه خدمات درماني و ظهور بيماري
روبرو بوده است و تأمين منابع مالي خدمات درماني آن اين خدمات، يكي از موضوعات بسيارمهم در 

بودن خدمات پزشكي از جهات آموزش نيروي  باتوجه به پرهزينه. باشد مطالعات اقتصاد بهداشت مي
ضروريست توزيع منابع محدود اختصاص يافته به  ،انساني متخصص، تجهيزات و فضاي فيزيكي

ريزي علمي و نظم دقيق صورت گيرد و اين امر نيز فقط با استفاده اقتصادي  بهداشت و درمان با برنامه
  . باشد پذير مي وري و كارآيي به امكان بهره ارتقاياز امكانات و 
ل مورد توجه در اغلب كشورهاي درحال توسعه، منابع بخش بهداشت است، زيرا بيش از يكي از مساي

. هاي دولت به اين بخش اختصاص يافته است درصد هزينه10تا  5درصد توليد ناخالص داخلي و  5
امكانات و منابع سبب ها و توزيع نامتناسب  رشد جمعيت، روند فزاينده قيمت مسالهامروزه در دنيا 

وري و استفاده مقتضي با بازدهي بيشتر از امكانات موجود شده  اي به امر بهره رويكرد و توجه ويژه
هاي بهداشتي و درماني تمامي  هاي مديريتي بويژه در حيطه مديريت نظام تمامي حوزه اين امر در. است

لب چون نظام تأمين مالي بايد بتواند اغ. كشورهاي در حال توسعه از اهميت شاياني برخوردار است
مالي  به نحوي تنظيم كند كه افراد فقيرتوان تحمل بار) بعنوان يك ضرورت حياتي(خدمات سالمتي را 
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د بيشتر مردم به دليل نرخ تنزيل باالي فوايد آينده نده آن را داشته باشند، مطالعات تجربي نشان مي
كمبود . دهند حصول اين منافع، اهميت كمي به آنها مي تدابير پيشگيري و همچنين عدم اطمينان به

امكانات افراطي و تسهيالت زياد توسط  ارايه گاه طور همينسياست و نظم مقتضي براي هدايت و 
خدمات بهداشت عمومي، نظام تأمين مالي را به سمت كاهش در كيفيت و كارايي  هاي فراهم كننده

هاي  بودن هزينه كارايي برنامه داليل زيادي همچون كمتر دهد و به سيستم مراقبت بهداشتي سوق مي
هاي خدمات بهداشتي به سوي خدمات  گذاري و ترغيب فراهم كننده بهداشتي عمومي از سرمايه

  . دهد رخ مي ،تناسب بهداشتي پرسود و بي
باشد و دسترسي  مي محور هرگونه راهبرد كلي توسعه و كاهش فقر ،بخش سالمت گذاري در سرمايه

هاي جوامع مختلف و اثر  هاي اقتصادي و اولويت مبناي تحليل همگاني به خدمات ضروري سالمت بر
شود و مبرهن است تأثير  سالمت ترسيم مي گذاري در متقابل دولت و جامعه مدني از طريق سرمايه

شده و مورد ثابت  فرضپيشرفت اقتصادي يك جامعه و در نتيجه كاهش فقر يك  بخش سالمت بر
  . برروي رخدادهاي جهاني خواهد داشت بسزايي كه تأثير بودهقبول همگان 
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  واژگانتعريف 
 را كاركرد يك و هستند متصل يكديگر به پيچيده كليت يك عنوان به كه اجزاء از اي مجموعه: نظام
 .دهند مي ارايه

شامل اشخاص، مؤسسات صنعتي و بازرگاني،  ،اند منابعي كه منشأ تأمين مالي: منابع تأمين مالي
 .هاي مالي خارجي ها و كمك دولت

كاركرد يك نظام سالمت در ارتباط با جابجايي، جمع آوري و تخصيص پول براي پوشش : تأمين مالي
 .در نظام سالمت) تك تك يا جمعي(نيازهاي سالمت افراد 

مرتبط و بهم پيوسته براي تدارك مالي خدمات هاي  اي از فعاليت نظام مالي مجموعه: نظام تأمين مالي
 .شود بهداشتي تلقي مي

قسمتي از مجموعه اقتصادي كشور كه هدف آن تأمين سالمت افراد و جامعه از طريق : بخش بهداشت
اما . اين واژه ممكن است به معناي خدمات بهداشتي به كار رود. هاي بهداشتي است انجام فعاليت

هاي مرتبط با  مترادف است، كه هم خدمات بهداشتي و هم فعاليت» بهداشتينظام «  اغلب با اصطالح
  .شود بهداشت را شامل مي

افراد ممكن . گيرد كااليي كه پس از توليد بدون محدوديت در اختيار همه قرار مي: كاالي عمومي
 .است از كاالهاي عمومي با هزينه نهايي صفر منتفع گردند

كنندگان،  كه دولت از محل ماليات، فروش منابع طبيعي، هزينه استفاده اي هزينه: تأمين مالي دولتي
وام  و المللي هاي بين كمك ،اجبار دولت ،كنندگان، تعهدات هاي مصرف هاي اجتماعي، پرداخت بيمه

  .كه به تفصيل بررسي گرديده است كند ميپرداخت 

اين بيمه  .شود ميمي اداره و كنترل است كه بوسيله دولت يا موسسات عمو اي بيمه: هاي اجتماعي بيمه
هاي اجتماعي  طرح بيمه .كند ميبيماران و نظاير آن عرضه  ،سالمندان ،كار خدمات خود را به افراد بي

هاي خاصي اجباري است و اعتبارات آن معموالً از محل ماليات  براي كليه جمعيت يا براي گروه
 .شود ميحقوق و دستمزدها تأمين 
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تأمين مالي خدماتي مانند مراقبت سالمتي از طريق تخصيص ماليات : استفاده از مالياتتأمين مالي با 
 تسهيالت در مناطق فقير و هاي بهداشت عمومي هاي خاص مانند برنامه ها يا گروه به برنامه

هاي مستقيم مصرف  پرداخت ،هاي درمان خصوصي اي كه توسط بيمه هزينه: تأمين مالي خصوصي
گيرد كه در فصل دوم  ها و اعطاي اعانات صورت مي هدايا و وام ،هاي خيرخواهانه مساعدت ،كنندگان

 .به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته شده است

درمان از جيب  هايي كه مردم مستقيماً در هنگام خريد خدمات بهداشت و هزينه: ي مستقيمها پرداخت
 .كنند ميپرداخت 

 ها گروهبيمه درمان كه از سوي موسسات بازرگاني يا غيرانتفاعي به اشخاص و : خصوصي هاي بيمه
مگر در مورد  ،معموالً داوطلبانه است ها گروهها از سوي اشخاص و  قبول اين بيمه. شود ميفروخته 
 .كنند ميمثل كارگراني كه در يك كارخانه كار  ،كه ممكن است اجباري باشد ها گروهاعضاي 

 ،طرف ديگر كه در ازاي دريافت پول از كند ميكه به موجب آن يك طرف تعهد  عقدي است :بيمه
   .وي را جبران كرده يا وجه معيني را بپردازد خسارت وارده بر ،درصورت وقوع يا بروز حادثه

 از است عبارت ملي، ناخالص درآمد :)GNP( ملي ناخالص محصول )CNI( ملي ناخالص درآمد
 زماني دورة يك در كشور يك مقيم نهادي واحدهاي توسط دريافت قابل اوليه درآمدهاي جمع حاصل
 خالص با داخلي ناخالص محصول جبري جمع حاصل از ملي ناخالص درآمد ديگر، عبارت به .معين
  .شود مي ناميده نيز) GNP( ملي ناخالص محصول كه آيد مي دست به خارج از درآمد

سازگار و يكپارچه  ،يك مجموعه منسجم ازهاي ملي  سيستم حساب: ملي هايحساب سيستم
ها و قواعد  بندي طبقه ،ها و جداول كالن اقتصادي براساس تعاريف و مفاهيم ترازنامه ،ها حساب

اين سيستم چارچوب حسابداري  در .تشكيل شده است ،المللي حسابداري توافق شده در سطح بين
قالبي  هاي زماني معين و متوالي در دوره هاي اقتصادي براي شده است كه در آن داده ارايهجامعي 
هاي اقتصادي مورد استفاده  گيري تجزيه و تحليل و تصميم ،ها گذاري كه براي سياست شود ميتنظيم 
  .گيرد قرار مي
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مصرفي  هاي هزينهشامل  ،هزينه خانوار :خانوار ناخالص هزينه خانوار، خالص هزينه خانوار، هزينه
عبارت است از ارزش پولي كاالها يا  ،مصرفي خانوار هاي هزينه. اشدب ميغيرمصرفي  هاي هزينهو 

از محل  ،برابر خدمت در ،توليد خانگي ،خدماتي كه توسط خانوار و به منظور مصرف از طريق خريد
 هاي هزينه .تهيه شده است ،به استثناي آنچه كه از ساير خانوارها دريافت شده ،مجاني كسب و

حق  ،ي اجباريها پرداخت عوارض و ساير ،هاي مستقيم شامل پرداخت ماليات ،غيرمصرفي خانوار
انتقاالت و  ،مشابه هاي بيمهدرماني و ساير حق  تأمين اجتماعي غير هاي بيمهحق  ،بازنشستگي

بازپرداخت وام و  ،وام ،انداز پس ،گذاري مبالغ سرمايه .باشد ميخريد نسيه و ديركرد  هاي هزينه
صورتي كه از هزينه  در .شود مير معامالت مالي خانوار در هزينه خانوار محسوب نپرداخت براي ساي

تأمين  هاي بيمهحق  ،حق بازنشستگي ،هاي مستقيم ماليات ،خانوار ارزش فروش دست دوم كاالها
اين  غير و در» هزينه خالص خانوار« ،گردد مشابه كسر هاي بيمهحق  اجتماعي غيردرماني و ساير

  .باشد مي» ناخالص خانوارهزينه «صورت 

 و كنندگان مصرف خريد قدرت افزايش براي دولت كه است بالعوضي و جاري هاي پرداخت :يارانه
 توليد و رقابت توان از حمايت و كنندگان مصرف بدست ارزانتر قيمت با خدمات و كاالها رساندن يا

   .كند مي پرداخت اقتصادي هاي بنگاه

 يك مقيم توليدي واحدهاي اقتصادي هاي فعاليت نهايي نتيجه: GDP)(محصول ناخالص داخلي 
  :شود مي محاسبه زير روش سه به داخلي ناخالص محصول. است معين زماني دوره يك در كشور

 كليه ناخالص هاي افزوده ارزش جمع از داخلي ناخالص محصول روش اين در: توليد روش .1
  .شود مي محاسبه مقيم توليدي واحدهاي

تشكيل  ،است با جمع مصارف نهايي اين روش محصول ناخالص داخلي برابر در :هزينه روش .2
  . منهاي واردات كاالها و خدمات ،صادرات سرمايه ناخالص و

توزيع شده توسط لص داخلي از جمع درآمدهاي اوليه اين روش محصول ناخا در :درآمد روش .3
 .آيد واحدهاي توليدي مقيم به دست مي
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  بخش بهداشت و درمان ايراننظام تأمين مالي در 
است كه در طول سي سال گذشته به طور قابل  هايي بخشبخش بهداشت و درمان در ايران از جمله 

در  .گونه بوده است دو اين مداخالت به طور عمده بر. اي با مداخالت دولت مواجه بوده است مالحظه
به طور كلي خدماتي كه  مداخالت با هدف عرضه خدمات پيشگيري و بهداشت عمومي و ،نوع اول

 در .بوده است ،پذير نيست آن براي سطح پوشش همگاني در بخش خصوصي امكانة يافت نظامة عرض
هايي كه موضوع آنها عموماً عرضه خدمات بهداشتي و درماني  سياست مداخالت با تأكيد بر ،نوع دوم
 .باشد ها از اين جهت مي كنندگان و بهبود دسترسي تر از بخش خصوصي براي مصرف كم اي با هزينه

ها  عمدتاً از نوع مراقبت ،به طور مرسوم با گسترش سطح خدمات عمومي 1358اين مداخالت از سال 
طريق مراكز بهداشتي و درماني و  از ،هاي اوليه و مراقبتهاي درمان تخصصي و بستري يا پيشگيري

هاي آموزشي و  يتمسؤول 1373كه از سال (ي علوم پزشكي ها دانشگاههاي دولتي وابسته به  تانبيمارس
 1383درسال  .پذيرد صورت مي) اند شده دار خدمات بهداشتي و درماني را در كنار يكديگر عهده ارايه

بهداشت هاي  واحد خانه 16314تعداد مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي و  5937بيش از 
هاي  درصد از مجموع تخت 7/69حدود (تخت بستري  78348بيمارستان با  492بيش از  روستايي و

 ،اين مجموعه كنار در .اند ي علوم پزشكي دولتي فعاليت داشتهها دانشگاهتحت مديريت ) بستري كشور
تخت بستري در  12533بيمارستان و  62 ،درمانگاه 308بخش درمان در سازمان تأمين اجتماعي نيز با 

حال حاضر تقريباً تمامي جمعيت  در. اند فعاليت درمان مستقيم به عرضه خدمات اشتغال داشته
براي كليه خدمات پيشگيري اوليه  ،اند هزار نفر بوده 727/22 بالغ بر 1383روستايي كشور كه در سال 

ستايي قرار دارند و هاي بهداشت رو و درمان سرپايي تحت پوشش مراكز بهداشتي و درماني و خانه
خدمات درمان . يابند هاي دولتي ارجاع مي هاي تخصصي و بستري نيز به بيمارستان براي درمان

تخصصي قابل عرضه به اين بخش از جمعيت كشور و به همين ترتيب دسترسي آنان به خدمات ياد 
 ،1384از سال  .ارداي تحت مديريت ناشي از بعد مسافت تا شهرها قرار د به طور قابل مالحظه ،شده

تالش  ،هاي درمان جمعيت شهري هاي درماني روستاييان با صورتي مشابه با بيمه طرح گسترش بيمه
كنندگان خصوصي خدمات عمومي بهداشتي و  داشته است تا مناطق روستايي كشور را براي عرضه

عمدتاً از (آسان درماني مناسب نمايد و همچنين انتظارات جامعه روستايي را براي دسترس سهل و 
   .به خدمات تخصصي درماني در شهرها برآورده سازد) اي جهت هزينه
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توجه  ،1370تا سال  1358هاي عمومي بهداشت و درمان كشور از سال  به طور كلي در سياست
هاي خصوصي در بخش و به تبع آن شناخت ساختار مبادالتي بهداشت و  خاصي به توسعه فعاليت
توسعه امكانات بخش  ها سالدر اين . شد هاي دولتي مشاهده نمي موعه فعاليتدرمان در خارج از مج

كه در مقاطعي به  ،هاي بخش دولتي تحت سرپرستي وزارت بهداشت دولتي و حالت يكپارچه فعاليت
گرديد و تأكيد بر كنترل  درماني مشاهده مي هاي بيمههاي خصوصي  طور محدود همراه با اصالح تعرفه

يك نتيجه بسيار شفاف از  .داد ها را تشكيل مي مباني اصلي سياست ،بهاي خدمات بخشروند افزايش 
هاي مبتني  نظر نمودن از سياست صرف شود، ميهايي كه امروزه نيز به روشني مشاهده  چنين سياست

 .دو بخش دولتي و خصوصي بوده است هر بر شناخت ساختار مبادالتي خدمات بهداشتي و درماني در
ساختار  ،1370ي شروع دهه ها سالامروزه و مشخصاً از  ،كه توضيح داده خواهد شد به شرحي

ها محسوب  عامل اصلي در توضيح روند گسترش خدمات و دسترسي ،مبادالتي خدمات در بخش
هاي  گسترش نيروي انساني و فعاليت ،هايي داليل اساسي براي اهميت يافتن چنين سياست. شود مي

اجتماعي بهداشت و  هاي بيمهتوسعه نظام  و در حال حاضر، و تأكيد بر ها سالخصوصي طي اين 
گروه  دو اجتماعي درماني به هر هاي بيمهها از طريق  درمان و به دنبال آن گسترش نظام پرداخت

شرايط نظام  ،ها از سوي بيمه ها سالهمچنين در اين  .باشد هاي دولتي و خصوصي مي فعاليت
هاي  ها به فعاليت اي با نظام پرداخت بخش دولتي شباهت قابل مالحظه هاي ها به فعاليت پرداخت

   .خصوصي يافته است
هاي عمومي بهداشت و درمان كشور، طي يك دهه گذشته اين موضوع تدريجاً پذيرفته  سياست در

 هاي بيمهاساس نظام  شده است كه جامعيت و پوشش كشوري خدمات بهداشتي و درماني بايد بر
اساس  بر .اجتماعي صورت پذيرد هاي بيمهگسترش  يت كامل دولت درمسؤولاجتماعي درماني و با 

دار تأمين پوشش  سازمان بيمه خدمات درماني عهده 1373از سال  ،تصويب مجلس شوراي اسالمي
) Comprehensive public-health services(كامل افراد جامعه براي كليه خدمات درماني همگاني 

سازمان تأمين اجتماعي براي شاغلين  ،ي پيش از آنها سالاساس مصوبات اين سال و  بر .يده استگرد
كه عمدتاً از نوع اشتغال در بخش خصوصي (تحت قوانين اين سازمان ) يا افراد واجد شرايط اشتغال(

ي دولت سازمان بيمه خدمات درماني براي شاغلين رسم ،)باشد يا اشتغال دولتي به طور غيررسمي مي
به عنوان دو سازمان اصلي نظام  ،درماني در بخش خصوصي هاي بيمهي به دور مانده از ها گروهو ساير
تحت مديريت وزارت  1383اين دو سازمان از سال  .گردند اجتماعي درماني محسوب مي هاي بيمه

ي ها سالدر  دماتخ عليرغم بهبود قابل مالحظه .اند التأسيس رفاه و تأمين اجتماعي قرار گرفته جديد
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به (ي بيمه نشده در زمان نياز به درمان ها گروهدرماني براي  هاي بيمهاخير و برقراري امكان پذيرش 
مشكل تأمين منابع مالي  ،)ها يا هنگام بستري در بيمارستان شرايط پرهزينه بودن آن و خصوص در

اجتماعي درماني و موضوع اختياري بودن بيمه درماني براي افراد بازمانده از  هاي بيمهكافي براي نظام 
تأمين پوشش مورد انتظار را دشوار نموده  ،هاي دولتي و خصوصي بازنشستگي در بخش هاي بيمه
به  ،شدگان در پرداخت مشاركت بيمه در اي بيمهاختياري درماني به جهت اصرار نظام  هاي بيمه .است

موجب انصراف از پذيرش بيمه و يا غفلت از حفظ  ،پرداخت به موقع حق بيمه خصوص از نوع
   .استمرار بيمه براي گروه مشمول آن گرديده است

ي بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران تحوالت بسياري ها سالنظام بهداشتي و درماني كشور طي 
معيت و وجود شرايط اقليمي پراكندگي ج ،وسعت كشور ،هاي بسيار عليرغم پيشرفت .داشته است

ها و نابرابري در افراد و  متفاوت همراه با عوامل اقتصادي از داليل استمرار مشكالت در دسترسي
هاي بهداشتي و درماني  اين نظام ايجاد و گسترش شبكه در. ي مختلف اقتصادي بوده استها گروه

از حقوق  ،شده است كه سالمتيامروزه پذيرفته  .مهم دانسته شده است ،كشور همواره بطور خاص
 دهنده سالمت در جامعه از عوامل مهم در نمايش سطح هاي نشان باشد و شاخص كليه افراد جامعه مي

در چنين شرايطي ضروري است كه در اختصاص سهم  .دنشو ميتوسعه يافتگي كشور محسوب 
تالش شود تا سهم  ،اعتبارات مربوط به خدمات بهداشتي و درماني كشور با يك تجديدنظر اساسي

توزيع اجزاي اين منابع  ،منابع اعتباري بهداشت و درمان از درآمد ملي رشد مناسبي حاصل نمايد
  .گيري مصارف نيز اصالحات الزم مطابق با نيازهاي بخش فراهم آيد اصالح شود و در جهت

افزايش سطح و سهم  ،هاي خدمات بهداشتي و درماني كشور از عوامل مهم براي تأمين مالي هزينه
همچنين موضوعات  .مشاركت مالي دولت و اهميت يافتنِ توليت آن براي حفظ منافع عمومي است

ها و حدود  ها و موضوع پيش پرداخت مشاركت مالي خانوارها در پرداخت ،ديگري مانند ايجاد منابع
تأمين مالي  از اهميت خاص در ،اجتماعي درماني هاي بيمهنظام  خدمات خصوصي در پوشش بر

   .هاي ياد شده برخوردار است هزينه
هاي  منابع مالي دولت به طور عمده شامل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و واگذاري ساير دارايي

درآمدها و منابع عمومي  اجتماعي و ساير هاي بيمهحق  ،هاي مالي واگذاري دارايي ،ها ماليات ،اي سرمايه
مين مالي در نظام بهداشتي و درماني كشور در دو گروه اصليِ خصوصي و بندي منابع تأ تقسيم .باشد مي

  :به شرح زير است ،دولتي
  .درآمدهاي دولت از محل منابع عمومي) الف
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  .)اجتماعي هاي بيمهبه عنوان بخشي از حق (اجتماعي درماني  هاي بيمه) ب
  .)ركنانبه عنوان بخشي از جبران خدمت كا(منابع شركت ها و مؤسسات دولتي ) ج
  .هاي خصوصي اعطايي به آنها نهادهاي خيريه در بخش دولتي از محل كمك) د
   .هاي مستقيم خانوارها پرداخت) ه
   .مؤسسات غيرانتفاعي خصوصي در خدمت خانوارها) و
  .)هاي خانوارها پرداخت محل پيش از(خصوصي درماني  هاي بيمه) ي

كشور به طور عمده ناشي از عوامل مختلفي مانند رشد  هاي بهداشتي و درماني در رشد پرشتاب هزينه
قيمت  نوين و گران فناوريگرايش روزافزون به استفاده از تجهيزات و  ،تغيير سطح انتظارات ،جمعيت

بيش  ،تأمين منابع مالي در بخش بهداشت و درمان سازوكارچنين شرايطي توجه به  در .باشد درماني مي
 ،يل و ارزيابي منابع مالي بخش از جهات حدود مناسب آن و كارآييتحل .از پيش اهميت يافته است

هاي اصلي در توسعه  اين مشكالت از محدوديت .مشكالت زيادي همراه بوده است همواره با تأكيد بر
منابع عمومي و  بيشتر بر ،قدر شيوة تأمين منابع هر. گردد بخش بهداشت و درمان محسوب مي

و هرچه ميزان  ،باشد تر مي نظام سالمت عادالنه ،اتكا داشته باشد) بيماري قبل از بروز(ها  پرداخت پيش
نظام تأمين  ،هاي مستقيم خانوارها و در زمان بيماري تأمين گردد تر از محل پرداخت منابع مالي بيش

ترين نتايج مشاركت غيرعادالنه خانوارها در تأمين  مهم .تر خواهد بود غيرعادالنه ،منابع مالي سالمت
بار سالمتي را پرداخت  هاي مصيبت اين است كه درصد خانوارهايي كه هزينه ،منابع مالي نظام سالمت

 .كند ميتوزيع درآمدها نيز افزايش پيدا  يابد و براي اين خانوارها نابرابري در افزايش مي كنند، مي
در زمان  ،بيش از نيمي از منابع بخش سالمت ،هاي ملي سالمت در كشور براساس مطالعات حساب

  .رسد بيماري و بصورت پرداخت مستقيم خانوارها به مصرف مي
چارچوب  براساس آنچه كه در ،باتوجه به روند اعتبارات و تنوع منابع در بخش بهداشت و درمان

صي از پايين بودن سهم اعتبارات تخصي شود، ميهاي ملي بهداشت و درمان كشور مشاهده  حساب
اجتماعي درماني و باالبودن سهم  هاي بيمهپرداخت در  محل بودجه عمومي دولت و منابع پيش

 از عوامل محدود كننده در ،هاي مصرفي بهداشت و درمان كشور هاي خانوارها از مجموع هزينه هزينه
   .دنشو ميبخش سالمت محسوب  هاي مصرفي در تأمين مالي هزينه

مين منابع مالي و تخصيص آن در بخش سالمت در كشور بايد براساس نظام تأ ،وضعيت مطلوب در
ها و منابع عمومي و ساير درآمدهاي اختصاصي دولت  يك نظام وابسته به درآمدهاي دولت از ماليات

) ها بابت بيمه درماني و ماليات هاي بيمه اجتماعي پرداخت مانند پيش(در بخش بهداشت و درمان 
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كنندگان در  به عنوان مشاركت پايدار مصرف ،گونه درآمدها نظام كسب اين اين در .دهي شود سازمان
ها بدون آن كه به طور مستقيم تحميلي به  هاي سالمت و روش مناسبي براي تأمين اين هزينه هزينه

پرداخت مستقيم  ،نظام ياد شده به عبارت ديگر در .رسد مي مطلوب به نظر ،بيماران محسوب شود
 مداخالت در ،همچنين در وضعيت مطلوب .خدمات ميل به حداقل خواهد داشت ةكنند ارايهبيمار به 

خريد خدمات سالمت در  ،مديريت منابع بخش به مانند يك صندوق واحد: بخش سالمت براساس
خدمات پايه و ة بست ارايهبا تضمين  بندي شفاف و گذاري شده با سهميه چارچوب يك نظام اولويت

   .گيرد صورت مي ،ي براي بيمارانبيمار خطركاهش هزينه 
درصد  70بستري و  هاي تختدرصد  90بيش از  ،ي اخيرها سالطي  به طور كلي در

در اختيار دولت قرار دارد و دولت  ،هاي مصرفي بخش درصد هزينه 34هاي ثابت و  گذاري سرمايه
اي از بازار نظارت  هسطح گسترد بطور مستقيم برنحوه مديريت وجوه و امكانات و تجهيزات درماني در

سطح  ارتقايباشد كه چه امكانات عظيمي در ايران براي بهبود و  اين خود گوياي اين موضوع مي .دارد
وظيفه سنگيني است كه بر عهده  ،باشند و مديريت اين امكانات و منابع آن سالمت جامعه فعال مي

   .باشد ريزان كالن كشوري در اين بخش مي گذاران و برنامه سياست
 هاي بيمهو  ها مالياتطريق  عمدتاً از ،با درآمد باال يمنابع مالي بخش بهداشت و درمان اكثر كشورها

در بيش  .شود ميدرآمد كم بيشتر از طريق پرداخت مستقيم خانوار تأمين  اجتماعي و در كشورهاي با
وار بخش بهداشت و سهم پرداخت مستقيم خان ،دالر 1000درآمدهاي كمتر از  از نيمي از كشورهاي با

 ،هاي ملي سالمت سالمي ايران براساس مطالعات حسابدر جمهوري ا .است% 40درمان بيشتر از 
% 50از محل كارفرمايان و بيش از % 11 ،از محل منابع عمومي% 30منابع مالي بخش بهداشت و درمان 

كارآمد در بخش  هدف از يك نظام تأمين مالي .گيرد از طريق پرداخت مستقيم خانوار صورت مي
بهداشت و درمان آن است كه نظام بتواند منابع كافي براي دسترسي مردم به خدمات بهداشت عمومي 

هاي  اي كه آحاد جامعه بدون فشار اقتصادي بتوانند هزينه گونه به ،فراهم آوردرا هاي فردي  و مراقبت
   .بهداشتي خود را پرداخت نمايند

بيمارستان خصوصي و  120بيمارستان آموزشي و درماني و  512نون تاك ،براساس آخرين آمار منتشره
 111552هاي بيمارستاني كشور  كل تخت .باشد ميبيمارستان آموزشي و درماني در ايران موجود  123

% 59و متوسط اشغال تخت بيمارستان هاي دولتي  1515567883هاي دولتي  و روز بستري بيمارستان
مركز  2243خانه بهداشت دولتي و  16451تخت و  147يمارستاني ب هاي تختو ميانگين تعداد 



  روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

468 
 

مركز بهداشت شهرستان  320مركز بهداشت شهري و  1567مركز استان و  31بهداشت روستايي و 
   .باشد ميمركز تسهيالت زايماني در ايران موجود  409و
دولتي و به طور عمده ي ها شركت ،اجتماعي بهداشت و درمان هاي بيمهكنار سه سازمان اصلي  در

هاي دولتي قرار دارند كه خدمات بهداشتي و درماني كاركنان آنان و  شركت ملي نفت ايران و بانك
درماني اختصاصي با استفاده از تعدادي موسسات بهداشتي و  هاي بيمههايشان تحت نظام  خانواده

كميته امداد امام  .گردد ميكت ها فراهم از منابع داخلي شر ،درماني وابسته و يا در بخش خصوصي
ترتيب  درماني به هاي بيمههايي شبيه به  خميني و بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز خدمات و حمايت

كه  شود ميبه اين ترتيب مالحظه  .نمايند پذير و جانبازان جنگ تحميلي فراهم مي ي آسيبها گروهبراي 
اجتماعي درماني تقريباً براي  هاي بيمههاي  تدسترسي به خدمات بهداشتي و درماني دولتي و حماي

هايي به  اما به هرحال هنوز محدوديت .باشد ميساكن در شهر و روستا فراهم  ،كليه افراد جامعه
ي كم درآمد يا فاقد ها گروههاي مقرراتي و توانايي پرداخت محدود براي  خصوص از جهت پيچيدگي

درماني از كارآيي مورد انتظار براي ايجاد  هاي بيمهم درآمد منظم وجود دارد كه موجب شده است نظا
اجتماعي درماني كشور هنوز درپاسخ به  هاي بيمهبه طور كلي نظام . پوشش كشوري برخوردار نباشد

مواجه مشكالتي  با ،بيني شده براي آن و برقراري نظم ساختاري و مالي مورد انتظار تعهدات پيش
   .باشد مي
اجتماعي بهداشت و درمان  هاي بيمهاي براي تعميم نظام  تالش گسترده ،تاكنون 1373ايران از سال  در
)Social health insurance ( به  ي آسيب پذيرها گروهبا هدف گسترش دسترسي جامعه و به خصوص

كه تا امروز نيز به عنوان  ،ها هاي مربوط به اين بيمه برنامه .گرديد خدمات بهداشتي و درماني آغاز
هايي را براي  تعهدات و در مقابل آن محدوديت ؛خدمات حفظ گرديده است ارايههاي اصلي نظام  پايه

اجتماعي  هاي بيمههاي  از تعهدات بسيار روشن براي برنامه .نظام ياد شده به همراه داشته است
-Comprehensive public(خدمات عموميِ جامع  هاي پذيرش هدفتوان  مي ،بهداشتي و درماني

health service ( پوشش كشوري)Universal Coverage( كاهش بار مالي مربوط به هزينه بهداشت و ،
-out-of(كاهش سهم پرداخت مستقيم آنها  يا) Health expenditure of households(درمان خانوارها

Pocket payment,OOP( هاي بهداشتي و درماني و تغيير نقش دولت از مديريت  از مجموع هزينه
اين  در .را ذكر كردقيم عرضه خدمات و روند گسترش آن، به مداخله از طريق خريد خدمات مست

نقش دولت در موسسات بهداشتي و درماني دولتي به صورت خريد خدمت از  تغيير ،مجموعه
هاي آنها مورد نظر بوده است كه اين خود ترتيبات  موسسات ياد شده به جاي پرداخت مستقيم هزينه
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ترتيبات مالي و  در .اجتماعي درمان موجب گرديده است هاي بيمه ها و ساختار ا در برنامهاي ر پيچيده
نقش دولت مطابق با تصوير اوليه آن يا آنچه  توان پذيرفت كه موضوع تغيير عملياتي موجود هنوز نمي

هاي  كه از ابتدا با ابهاماتي به صورت كاهش نقش دولت در مشكالت مديريتي و اجراي برنامه
اين مشكل اساساً به جهت اهميتي است كه موضوع تأمين  .برآورده شده باشد ،نظر بود دهي در خدمت

 Prevent and treat disease and other threats(نيازها براي پيشگيري و درمان عوامل تهديد سالمت 

to health (هاي توضيح دهنده ضرورت نقش دولت در عرضه خدمات دارد سياست در.   

  هاي نظام تأمين مالي در بخش بهداشت و درمان ايران شاخص 
كه  شود ميمالحظه  ،وضعيت تأمين منابع مالي و مصارف بخش بهداشت و درمانة براساس مطالع .1

سهم بودجه  ،ميليارد ريال منابع مالي بخش بهداشت و درمان 71،607 از مجموع 1383در سال 
در تأمين منابع مالي بخش بهداشت و درمان به عمومي دولت و سهم مجموع منابع در بخش دولتي 

  .درصد بوده است 57/43درصد و  83/26ترتيب حدود 

درصد از كل منابع مالي  39/54 هاي مستقيم خانوارها با سهمي بالغ بر چنين شرايطي پرداخت در
درمان در بخش خصوصي بسيار حائز اهميت به نظر  درصد از منابع بهداشت و 38/96بخش و 

 .سدر مي

دهد كه عليرغم افزايش منابع  ها در بخش بهداشت و درمان نشان مي ارزيابي روند رشد منابع هزينه .2
ها  ها و مجموع منابع بخش دولتي بيمه سهم منابع دولتي بيمه ،درماني دولت هاي بيمههاي  در برنامه

ترتيب حدود به  1383هاي مصرفي بهداشتي و درماني در سال  ها از مجموع هزينه و حق بيمه
كه نظام  شود ميدر اين شرايط به سادگي مشاهده  .درصد بوده است 02/25درصد و  42/9
ي اخير در سطح بسيار محدودي ها سالعليرغم تأكيد  ،اجتماعي بهداشتي و درماني كشور هاي بيمه

 . در تأمين منابع مالي بخش مشاركت داشته است

 از متفاوت بسيار آن ارايه نحوه و دولتي خشب خدمات موضوع ،حاضر شرايط در كلي طور به .3
 علوم يها دانشگاه به وابسته هاي درمانگاه يا ها بيمارستان در مثال طور به. باشد مي خصوصي بخش

 جراحي يا ويزيت از پيش معالج پزشك شناخت يا خصوصي خدمات به دسترسي امكان ،پزشكي
 از دولتي، خوب هاي بيمارستان تر بيش در دولتي بخش خدمات همچنين. باشد مي محدود بسيار
 بيماران نظر از كشورها، از بسياري مانند ايران در نيز اين كه باشد مي درماني- آموزشي خدمات نوع

 . شود نمي دانسته مطلوب
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هاي وابسته به آنها  هاي دولتي و درمانگاه روش موسوم به خودگرداني بيمارستان ،در ده سال گذشته .4
  .رين خدمت به مراجعين افزايش دهدتبيش ارايهتالش داشته است تا كارآيي اين مؤسسات را براي 

اين روش از آن جهت كه تمايل دارد ارزش بهاي خدمات را در مؤسسات دولتي تاحدي مقدم بر  .5
به عدم آمادگي براي  تواند در مواردي به طور ساده مي ،هاي اجتماعي خدمات آنها نشان دهد هزينه

آن پايين بودن تعداد روزهاي بستري  پذيرش مراجعين در وضعيت پيچيده بيانجامد و يا اين كه در
هاي  كنندگان را كه براساس هزينه اين موضوع مزاياي موردنظرِ مصرف .شود ميبسيار مهم تلقي 

بهداشتي و درماني  هاي اجتماعي خدمات و نقش اين مؤسسات به عنوان پشتيبان در نظام شبكه
 . دهد كاهش مي ،گيرد مورد سنجش قرار مي

با تخصيص منابع اضافي از بودجه  ،رفع اين مشكل حدود دو سال بعد از شروع نظام خودگرداني
اما پس از آن به جهت ناكافي بودن منابع اوليه براي خودگرداني و  ،دولت مورد توجه قرار گرفت

امكان ارزيابي منابع اضافي از بودجه دولت براي  ،ع مشكالت آناستفاده از منابع اضافي براي رف
   .هاي اجتماعي خدمات در موسسات ياد شده مقدور نگرديده است مصارف مربوط به هزينه

 Parallel health(هاي موازي  اي از نظام از مجموعه ،ساختار مبادالتيِ بخش ،در حال حاضر .6

systems (هاي  منابع پرداخت ،در اين ساختار مبادالتي .ل شده استها تشكي براي تأمين مالي هزينه
به ترتيب سه  ،ها اجتماعي درمان از پيش پرداخت هاي بيمهمنابع عمومي دولت و  ،مستقيم خانوارها

از مجموع منابع محسوب  %74/11و  ،%17/24 ،%95/57هايي بالغ بر  منبع مالي اصلي با سهم
ادهاي خيريه دولتي و همچنين مؤسسات غيرانتفاعي ي دولتي و نهها شركتمنابع  .شوند مي

  .باشند تأمين كننده سهم باقي مانده از منابع مي ،تجاري هاي بيمهو ) خيريه و آموزشي(خصوصي 

يعني منابع  ،يك تصور ساده اين است كه با انباشت كليه اين منابع غيراز بخش خارج از كنترل آن
اجتماعي را به صورت ادغام يافته درآورد و  هاي بيمهتوان نظام  مي ،هاي مستقيم خانوارها پرداخت

كارآيي بيشتر منابع مالي در حالت  اين موضوع با .آن را در حد نسبتاً مناسبي تعميم يافته دانست
كه در شرايط  باشد مياين تصور بيشتر ناشي از آن  .گيرد ادغام يافته مورد تأكيد قرار مي هاي بيمه

هاي مستقيم  پرداخت ،سبتاً آسان به خدمات مؤسسات بهداشتي و درماني دولتيفعلي و دسترسي ن
توان چنين تصوري  اما نمي .خانوارها چندان اهميتي در توضيح وضعيت دسترسي به خدمات ندارد

   .را به سادگي صحيح دانست
دهه  هاي دولت طي دو مجموعه برنامه در ،نيروي انساني بخش ياصالح وضعيت توزيع جغرافياي .7

هاي بهداشتي و درماني كشور و طرح نيروي انساني  گذشته عمدتاً از طريق طرح توسعه شبكه
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نياز امروز جامعه كه به صورت  ،عليرغم اهميت .ها مورد توجه بوده است تخصيصي به اين شبكه
اجتماعي درماني مورد  هاي بيمههاي خدمتي  دسترسي يكسان جمعيت شهري و روستايي به بسته

هاي ديگري را نيز براي اصالح وضعيت توزيع نيروي انساني  تدارك برنامه .قرار گرفته استتوجه 
حتي با فرض مناسب بودن صورت فعلي تخصيص منابع در  ،حال اما به هر .ضروري نموده است

كه سهم منابع بودجه عمومي دولت از  شود ميباز مشاهده  ،بودجه دولتي بخش بهداشت و درمان
درصد بوده است كه اين نيز بهبودي  17/24تنها حدود  1383مصرفي بخش در سال  هاي كل هزينه
 .دهد نشان نمي) 1381سال  در %05/23و  ،1382در سال  %32/23(ل قبل از آن ها سالنسبت به 

دار اصلي حل  عهده ،نظام مبادالتيِ خدمات در بخش ،دولت اين به معني آن است كه تاكنون از نظر .8
نيروي انساني بخش و كاهش شكاف بين سطح موجود عرضه خدمات و سطح مشكل اشتغال 

اين شيوه حتي در صورت توفيق براي دستيابي به سطح  ،چنان كه گفته شد .آن بوده استة بالقو
 .تواند شرايط كارآمدي اشاره شده را در سطح حداقل آن فراهم نمايد تنها مي ،بالقوه توليد خدمات

توان اين حداقل كارآيي براي توليد خدمات را با  مي ،بخش پارچگي دردرصورت ايجاد شرايط يك
  .داد ارتقاي ،دولت هاي برنامهاصالح وضعيت توزيع نيروي انساني از طريق 

مشكلي است كه در مجموع به محدود شدن  ،محدوديت يا فشار منابع مالي تخصيصي به بخش
بيشتر از آن، به محدود شدن نقش و سهم و  ،از كل هزينه ناخالص داخلي ،هاي بخش سهم هزينه

 ،علت محدوديت نقش و سهم دولت نيز به روشني. هاي بخش انجاميده است دولت در هزينه
 ،نسبت به سايرمنابعِ بخش ،شدت بيشتر محدوديت در منابعِ بخش از بودجه عمومي دولت

اي دولت در بودجه  ههاي هزين سهم منابع بهداشت و درمان از پرداخت ،1383در سال . باشد مي
درصد  12يا  10اين نسبت در كشورهاي پيشرفته بيش از  .1بوده است% 5/7عمومي حدود 

هاي  اساس پرداخت هاي سالمت بر در اياالت متحده و آلمان كه تأمين بخش عمده هزينه .باشد مي
 هاي سالمت در سهم هزينه ،پذيرد خصوصي صورت مي هاي بيمهبخش خصوصي و عمليات 

سهم محدود  .درصد بوده است 16درصد و  15به ترتيب بيش از  2002بودجه دولت در سال 
هاي  گيري آن است كه در جهت نشان دهندة ،ر بودجه دولت در ايراندولتي سالمت د هاي هزينه

                                                                                                                                                    
 و 1381 ،1382 هاي سال در عمومي بودجه در دولت) مصرفي( اي هزينه هاي پرداخت از درمان و بهداشت منابع سهم 1

 .است بوده درصد 57/8 و درصد 74/7 درصد، 38/7 حدود ترتيب به 1380
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بودجه دولت تاكنون توجه كمتري به آثار رفاهي ناشي از افزايش منابع بخش سالمت وجود داشته 
  .است

ها در بخش بهداشت و  اي دولت از كل اين پرداخت هاي هزينه توجه به سهم پرداخت ن باهمچني
از بودجه دولت به  ها پرداختسهم   ،1درصد بوده است 11/25حدود  1383كه در سال  ،درمان

اين در  .درصد بوده است 02/19اين سال حدود  مؤسسات بهداشتي و درماني وابسته به دولت در
 5/26علوم پزشكي حدود  يها دانشگاهداد پزشكان شاغل در وزارت بهداشت و حالي است كه تع

هاي بستري در آنها به ترتيب حدود  هاي دولتي و تخت و تعداد بيمارستان درصد از كل پزشكان
همچنين بايد  .گرديد ميهاي بستري در كشور را شامل  ها و تخت درصد از كل بيمارستان 70و  67

 ةمود كه مؤسسات بهداشتي و درماني وابسته به بودجه دولت براي تأمين ماندبه اين نكته اشاره ن
ي مستقيم خانوارها و ساير منابع ها پرداختها از محل  ناگزير از دريافت ،نياز مورد هاي هزينه
اين مؤسسات  هاي هزينهدرصد يا بيش از يك سوم از  4/35ها حدود  اين بخش از دريافت .اند بوده

صرف  ،2منابع بودجه دولت مربوط به بخش سالمتة از سوي ديگر ماند .را شامل گرديده است
 .در چارچوب قراردادهاي خريد خدمات از بخش خصوصي گرديده است اي بيمهي ها پرداخت

هاي بخش خصوصي را شامل  درصد از كل دريافتي 14/7نيز مجموعاً حدود  ها پرداختاين 
توان انتظار داشت كه بودجه تخصيصي از سوي دولت به بخش  ه اين ترتيب نميب .گرديد مي

اين بخش از  هاي دولت بر بتواند براي تأثيرگذاري سياست ،)اي بيمهبابت قراردادهاي (خصوصي 
كه محدوديت يا فشار منابع دولتي  شود ميبه اين ترتيب مالحظه  .كارآمدي مناسب برخوردار باشد

  :ناشي از اين منابع در هاي هزينهربخشي عمالً به كاهش اث
   ،راهبري مؤسسات بهداشتي و درماني دولتي به صورت كارآمد) الف
  و ي مستقيم خانوارهاها پرداختكاهش فشار هزينه در ) ب
  .انجاميده است ،هاي بخش خصوصي هاي دولت برفعاليت تأثيرگذاري سياست) ج

ناشي از كمبود منابع بودجه دولتي در بخش بهداشت و همچنين بايد توجه داشت كه عالوه بر فشار 
در بودجه دولت به  ها پرداختانجام اين  ؛باشد ميبيني  اي هر سال مالي نيز قابل پيشددرمان كه در ابت

                                                                                                                                                    
 تشكيل يا عمراني هاي هزينه كسر از پس و ها هزينه منابع جدول از بخش، در دولت) مصرفي( اي هزينه هاي پرداخت 1

 .است آمده دست به منابع اين اقالم مجموع از ثابت سرمايه
 . گردد مي تعيين دولتي بخش در پژوهشي و پشتيباني هاي هزينه بابت يافته تخصيص منابع كسر از پس مانده اين 2
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صورت ماهانه يا سه ماهه نيز به طور معمول با مشكل نوسانات در مبلغ كل پرداختي همراه است كه 
و عاملي  شود، ميها در سررسيد تعهدات موجب  روند هزينه يگري را براين نيز تأثيرات نامطلوب د
دولتي  هاي بيمههاي غيرضروري در مؤسسات بهداشتي و درماني و  است كه به ايجاد اندوخته

توانايي مالي مؤسسات ياد شده را به هنگام سررسيد  ،ها داري اين اندوخته ضرورت نگاه .انجامد مي
كه  ،اين مشكل به خصوص در نظام بيمه درمان دولتي .دهد كاهش مياي آنها  تعهدات هزينه

پزشكان شاغل در مؤسسات بهداشتي و درماني دولتي و حق ويزيت يا ة موضوعات تعهدات آنها كاران
والني شدن دوره انجام تعهدات و موجب ط ،باشد ميالعمل پزشكان خصوصي طرف قرارداد  حق
درماني كاهش  هاي بيمههاي  ام مبادالتي بخش را براي سياستكه كارآيي نظ شود ميكالت ديگري مش
   .شود ميدرماني نيز ياد  هاي بيمهاعتباري  دهد و گاه از آن با بي مي

  ارزيابي و تحليل مشكالت و موضوع مداخالت 
ها و حدود  هاي عمومي دولت در بخش بهداشت و درمان كه به صورت موضوع سياست نگراني

به طور عمده شامل موضوعاتي است كه به نظر  شود، ميش نيز مشاهده مداخالت دولت در بخ
تأمين پوشش كشوري خدمات  ،تأمين منابع مالي كافي: رسد مهمترين آنها به شرح زير باشد مي

ها و برقراري شرايط و انگيزه الزم براي گسترش خدمات در  اصالح كارآيي ،بهداشتي و درماني
دسترسي به خدمات و  تسهيل در ،مندي از خدمات ي سطح بهرهارتقا ،هاي دولتي و خصوصي بخش

اين مجموعه از  .گذاري و اصالح نظام مبادله و نرخ ،گسترش عدالت در بخش بهداشت و درمان
اي براي شناخت وضعيت و اصالح نظام تأمين منابع مالي  توان در چارچوب مطالعه موضوعات را مي

  : مورد ارزيابي قرار داد ،بخش سالمت با رئوس كلي زير
هاي دولتي و خصوصي به طور هم سو و  آنچه كه توضيحي براي مشاركت عوامل مؤثر در بخش) الف

كنندگان محسوب  مندي مطلوب مصرف سازگار براي ارتقاي سطح دسترسي به خدمات و بهره
   .شود مي

اجتماعي درماني بين دو  ايه بيمهگردش آن از ميان نظام  سازوكارموضوع تأمين منابع مالي و ) ب
كنندگان در تأمين مالي  كننده خدمات و نحوه مشاركت مصرف گروه فراهم آورنده و مصرف

  ها هزينه
آورنده خدمات در  ي متفاوت فراهمها گروهها با توجه به سهم و نقش  موضوع مصارف هزينه) ج

  فرآيند مبادله 
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  تعيين سطح مناسب منابع مالي بخش ) د
وجه به سياست عمومي به منظور گسترش پوشش خدمات بهداشتي و درماني و دسترسي ت همچنين با

ي ها سالهاي عمومي در اين نظام طي  نارسايي ،اجتماعي درماني هاي بيمهبه خدمات از طريق نظام 
 ارايهاز داليل حائز اهميت در انتقادات نسبت به نظام بهداشتي و درماني كشور و نحوه  ،گذشته

در حال حاضر عليرغم رفع هرگونه محدوديتي در پذيرش بيماران در  .اند ين نظام بودهخدمات در ا
موضوعاتي مانند محدود بودن  ،1درماني هاي بيمهها و مراكز درماني دولتي تحت شرايط  بيمارستان

، تأثيرپذيري محدود  2هاي بخش خصوصي درماني دولتي در دريافتي هاي بيمهسطح مشاركت منابع 
و  ،دولتي هاي بيمهگذاري  هاي عمومي و مقررات نرخ پزشكان و مؤسسات بخش خصوصي از سياست

تفاوت صريح بين تمايل به پرداخت در نظام عرضه و دريافت خدمات و توانايي پرداخت 
ي درماني و اجتماع هاي بيمههاي نظام  موضوعات حايز اهميتي براي توضيح ناكارآيي ،كنندگان مصرف

  .شوند مشكل دسترسي به خدمات در اين نظام دانسته مي

   هاتوصيه و گيرينتيجه
بخش بهداشت و درمان  هاي تأمين مالي و اقتصادي در تدوين سياست ،اين مطالعه موضوع اصلي در

اين دو سئوال به اختصار عبارتند  .بخش بوده است جستجوي پاسخ به دو سئوال اساسي در كشور و
  :از

   اي براي عرضه خدمات در بخش ايجاد نمود؟ نظام يكپارچه توان ميچگونه ) الف
موردنظر، انتظار اين است كه در وضعيتي كه بخش بهداشت و درمان كشور از ة نظام يكپارچ در

ها با هدف  كليه سياست ،هاي تأمين مالي موازي با يكديگر تشكيل شده است اي از نظام مجموعه
فراهم نمودن  و عرضه خدمات دولتي و خصوصي براي مشاركت مؤثر در هاي بخشگراييِ  هم

هايي  اين يكپارچگي با مداخالت و سياست .توضيح داده شوند ،دسترسي مناسب و تأمين نيازها
در منابع و براي  خطرپذيري مشاركت در با شود ميآنها تالش  پذير است كه در امكان

يابد؛ دسترسي به خدمات به صورت غيرتأثيرپذير از تواناييِ  افزايش) خانوارها(كنندگان  مصرف
هاي ناشي از نقص نظام مبادالت خصوصي در  پذير شود؛ نارسايي كنندگان امكان پرداخت مصرف

                                                                                                                                                    
 .شود مي محسوب اجتماعي تأمين و رفاه و بهداشت ةوزارتخان دو مشترك سياست حاصلِ واقع در موضوع اين 1
 . شد خواهد داده نشان الزم تفصيل و مالي اطالعات با موضوع اين ادامه در 2
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افزايش رقابت  ،عمومي بهداشتي و درماني از نوع كاالهايبخش با موضوعات عرضه خدمات 
ريزي  بار و برنامه ي مصيبتها پرداختاهش حذف يا ك ،براي عرضه خدمات از نوع خصوصي
جبران شود؛ و به طور كلي شرايط الزم براي پوشش  ،براي عرضه خدمات مطابق با نيازها

  .ها در بخش بهداشت و درمان فراهم آيد كشوري براي مزاياي خدمات و رفع مشكالت نابرابري
ارچوب مناسبي براي عرضه خدمات اجتماعي درماني را به عنوان چ هاي بيمهنظام  توان ميآيا ) ب

در كشور پذيرفت و آن را در وضعيت فعلي و با روند كنوني حفظ نمود، يا بايد اصالحات 
  ؟ر آن ايجاد كردمناسب د
به وضوح مشاهده گرديد كه چنين  اي، بيمههاي  نمودن وضعيت مطلوب براي نظام با تصوير
بخش از اين  عمدتاً در دو منابع خانوارها و بايد پوشش كامل بر ،وضعيت قابل قبول نظامي در

نوع  محدود بودن اين دو .داشته باشد ها پرداختو مشاركت در  ها پرداخت منابع شامل پيش
باالبودن سهم پرداخت مستقيم خانوارها  ،و در مقابل ،ي خانوارهاها پرداختمجموعِ  پرداخت در

بيماري به بيماران و مغاير با مشاركت  خطرمصرفي كه به وضوح به معني انتقال  هاي هزينهاز 
از  ،ها برخدمات خصوصي و همچنين پوشش بسيار محدود بيمه باشد مي خطرجمعي در 

اجتماعي درماني در كشور محسوب  هاي بيمهمعيارهاي قابل استناد در توضيح وضعيت نامناسب 
  . دنشو مي

ي بلند مدت براي تغيير ها گذاري هاي پيشنهادي براساس هدف مداخالت و سياستة مجموع
گذاري براي مداخالتي كه فاقد سابقه يا امكانات  هاي موجود و ايجاد زمينه و ابزار سياستروند

همچنين بايد توجه داشت كه اين  .اند تنظيم و فراهم گرديده ،باشند الزم در عمل مي اجرايي
پس از طرح دو سئوال اساسي فوق و تحليل وضعيت موجود  ،توضيح براي مداخالت ياد شده

ها و مداخالت براي رفع  گذاري بخش در رابطه با اين دو سئوال و براساس انتظارات از سياست
تحليل وضعيت موجود و كاركردها  ،اين مطالعه در. اند حاصل آمده ،مشكالت در وضعيت موجود

هاي ملي بهداشت و درمان كشور و  مستندات حساببا استناد به اطالعات كلي به دست آمده از 
نتايج روشني را براي شناسايي موضوع  ،ها هاي صريحِ حاصل از اين حساب ارقام و نسبت

   .ها فراهم نموده است گيري ها و جهت گذاري هدف ،مداخالت
داده يك دوره سه تا پنج ساله مورد توجه قرار  اصالح كاركردها را در ،هاي پيشنهادي سياست
و تعدادي از  ،نداي براي اجرا نيست ها در گذشته داراي سابقه يا زمينه يك از اين سياست هيچ .است

اين موضوع به  .اساساً با مشكل نبود ابزار الزم براي اجرا و كنترل روندها مواجه هستند آنها نيز
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ازي مناسبي فراهم زمينه س پيش ،پيشنهادي هاي سياستمعني آن است كه بايد براي اين تعداد از 
پس از نهادسازي در  ها سياستو  شدو اجراي آنها پذيرفته  ها سياستزماني كه توجه به اين . آيد

ها و تدوين  گذاري با هدف ،زمان كه الزم باشد هر توان مي ،گرفتند وضعيت مستمر و پايداري قرار
موضوع  ،وضعيت موجود آنها و منابع بخش و تغيير  مقرراتي براي سازماندهي مجدد فعاليت

در شرايط حاضر پيش از آن كه اساساً . اصالحات نهادي در بخش را نيز مورد توجه قرار داد
انجام  هرگونه اصراري بر ،بخش به صورتي تسهيل يافته امكان پذير باشد جريان مداخالت در
  . آميز همراه خواهد بود شرايط ابهام با نتايجي در ،اصالحات ياد شده

  درمان ايران  نظام تأمين مالي بخش بهداشت و ها و نقاط قوت در فرصت
نظام تأمين مالي در بخش بهداشت و درمان را از جهات زير داراي نقاط قوت و  توان ميبطور كلي 

  : گرفت هاي مناسب در نظر فرصت
 ،گيري براي حل مشكالت مناطق محروم نظام تصميم هاي الزم در ها و حساسيت گرايش وجود •

  پذير؛ آسيبستايي و اقشار رو

درصد جمعيت 90گر با سابقه و تجربه نسبتاً طوالني و اين نكته كه حدود  بيمه يها سازمانوجود  •
 از پوشش رسمي بيمه خدمات بهداشتي برخوردارند؛

 بخش سالمت؛ وجود منابع انساني و فيزيكي در •

 و زياد نيست توجه به دستاوردهاي مطلوب بهداشتي خيلي هاي بهداشتي باهزينه •

هاي اوليه و  اثربخش بودن مراقبت - هزينه بر ،عمل اصول اساسي نظام در مباحث كلي و در •
هاي  ويژه در مورد گروه هاز جهات توان مالي، ب عدالت در ارتباط با دسترسي به خدمات و

 . تأكيد دارد ،پذير آسيب

 يرانتهديدها و نقاط ضعف در نظام تأمين مالي بخش بهداشت و درمان ا

نظام سالمت كشور را پذيرفت  بايد وجود تهديدهايي در ،ها و نقاط قوت اشاره شده مقابل فرصت در
  :د شد و اهم آن به شرح زير استنبخش خواه هاي مديريتي در كه منجر به ضعف زيرساخت

 بودن نسبي باال ،كمبود منابع و عدم توانايي دولت براي تأمين منابع بخش بهداشت و درمان •
ها  هاي دولتي با شاخص قيمت پذير در جامعه و عدم تناسب رشد تعرفه د خانوارهاي آسيبدرص

رقمي و باالي تورم در كشور و نرخ تورم  كه اساساً به جهت نرخ دو(هاي مختلف  و تخصص
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 گاه بهاي خدمات در وضعيت تثبيت شده در هيچ ،اختصاصي و باالي بخش بهداشت و درمان
 ؛ )ه استطول يك سال قرار نداشت

گيري الگوي مناسب براي دريافت  ضعف نظام درمان كشور مثل فقدان نظام ارجاع و عدم شكل •
خدمات سالمتي در  نظام بيمه درمان و وجود ناهماهنگي سازماني از انواع درون سازماني و 

 برون سازماني در بخش؛ 

 هاي فعاليتدر  مسؤولي دولتي غيرها دستگاهضعف مباني نظارتي و مديريتي بدليل درگيري  •
متناقض با قوانين موجود در وزارت بهداشت و  مات سالمتي به صورت موازي و گاهخد ارايه

در بخش بهداشت و درمان بازدارنده و متناقص  و گاهوجود قوانين اداري و مالي متعدد  ،درمان
ز مفاهيم استفاده ا و عدم هماهنگي در) شود ميكه خود تهديدي جدي براي مديريت محسوب (

ساخت  اي در وجود فشارهاي سياسي و منطقه ،گذاران كالن مالي و اقتصاد بهداشت بين سياست
ايجاد  ،هاي خاص بدون توجيه فني و اقتصادي همچنين تعريف پروژه ،و سازها بدون نياز سنجي

 بدون هاي منتخب و غيره  از جمله بيمارستان ها دانشگاههاي زيرمجموعه  اي واحد استقالل بودجه

بخش و تعدد مراكز  يمال به افزايش بار هاي الزم كه خود منجر ايجاد زيرساخت تعريف و •
فقدان نظام اطالعات و آمار مناسب در بخش بهداشت و درمان و عدم  ،گيري خواهد شد تصميم

هاي ثبت اطالعات مالي و  ضعف شديد در روش ،هاي ملي سالمت به صورت مداوم تهيه حساب
 و  مالي مستند و مداوم جهت مديريت و كنترل داخلي ياه رشعدم تهيه گزا

عدم ثبت اطالعات مالي  ،گر بيمه يها سازمانكشور از جهت دولتي بودن  اي بيمهضعف سيستم  •
 اي بيمهدرمان و عدم تأمين مالي به موقع مطالبات  و بخش بهداشت و اي بيمههاي  فيمابين سيستم

 .بخش

  درمان و بهداشت بخش مالي منابع حيطه در موجود ضعف نقاط و هامحدوديت
  كاهش تدريجي سهم بخش سالمت در فصل امور اجتماعي .1
  GDPپايين بودن سهم بخش سالمت از  .2

 هاي عمومي بخش سالمت  ناعادالنه بودن توزيع سهم بهداشت از بودجه .3

عادالنه نبودن تأمين مالي و ناكارآمدي ساز و كارهاي تخصيص و جذب منابع مالي بخش  .4
 سالمت 

 ناعادالنه بودن شديد نظام پرداخت كاركنان و ناكارآمدي نظام تشويق و تنبيه  .5
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 ) نگر سالمت هاي بيمهفقدان (بودن نظام بيمه  نگر بيماري .6

بودن روش محاسبه سرانه براي دريافت حق بيمه و نامناسب بودن فرآيند تعيين حق  ناكارآمد .7
 بيمه سرانه 

 مكمل هاي بيمهنامناسب بودن تعريف و حدود تعهدات بيمه خدمات درماني پايه و  .8

 ناعادالنه و ناكارآمد در بخش سالمت  ،نظام تأمين مالي سنتي بسيار پيچيده .9

 هاي اجتماعي در تأمين مالي بخش سالمت  و گروه ميزان مشاركت غيرعادالنه افراد .10

 هنجاربگذاري خدمات از نظامي  عدم تبعيت نرخ .11

 و انباشت منابع  خطرهاي تجميع  پراكندگي صندوق .12

 اي براي برنامه يكسان به چندين دستگاه  هاي بودجه تخصيص رديف .13

 فرمايان  ان و خويشروستاييساز و كار نامطمئن براي وصول حق بيمه از  .14

 نه برمبناي درآمد  و برمبناي هزينه ،وصول حق بيمه در بيمه همگاني .15

 هاي داراي بيشترين نياز بهداشتي و درماني  هدايت ناكارآمد منابع عمومي به سمت گروه .16

 محدوديت امكان كنترل كيفيت نظام پرداخت به ازاي انجام خدمت  .17

 د نه ارزيابي عملكر ،كنترل نظام پرداخت مبتني بر بازرسي است .18

شفاف نبودن سهم مشاركت مردم و دولت در تأمين مالي بخش و عدم تبعيت سهم مشاركت از  .19
 منطقي و قانوني  ،يك الگوي علمي

موقع مطالبات  هپرداخت ب در) بويژه سازمان بيمه خدمات درماني(گر بيمه يها سازمانناكارآمدي  .20
 ها  دارويي بيمارستان

 مقايسه با در) درصد 7حدود (سالمت  هاي هزينههاي اوليه بهداشت از  كم بودن سهم مراقبت .21
 استانداردهاي جهاني 

حد كشورهاي  هزينه كرد در سطوح دوم و سوم نظام سالمت براي خدمات درمان بستري در .22
مصرف  الزاماً به معناي كارايي در ،اما باال بودن رقم هزينه .)%57حدود (توسعه يافته جهان است 

 ).كارايي ضعيف( يستمنابع ن

مسيرهاي  از(پراكنده و ناهماهنگ است  ،منابع مالي اختصاص يافته به سالمت بسيار پيچيده .23
 )عمومي و خصوصي
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را تشكيل ) %30(درصدي از حقوق كارگر  ،برخالف سازمان تأمين اجتماعي كه حق بيمه .24
ز فقير و غني يكسان شدگان سازمان خدمات درماني مبلغي ثابت است و ا بيمهة حق بيم ،دهد مي

 .شود ميدريافت 

درصد از مردم در  26تا  10 ،هاي مختلف برحسب داده .هنوز پوشش بيمه همگاني كامل نيست .25
گوناگون  يها سازماندر  -هاي اعالم شده براي كل بيمه شدگان رقم .پوشش بيمه قرار ندارند

  .آميخته است با همپوشي و تكرار - پايهة بيم

در مراجعه ) Out of Pocket(ي مستقيم مردم ها پرداختاز  ،ع مالي سالمتدرصد عمده از مناب .26
ي ها پرداختكه درصد  شود ميپاراكلينيك و دارو تأمين  ،بستري ،هاي سرپايي براي مراقبت
به  هاي درآمدي رو ي اخير تقريباً در همه دهكها سالنسبت به درآمد در ) OoP(مستقيم مردم 

  .افزايش داشته است

باري  ،ي غيررسمي گرچه مشخص نيستها پرداخترقم  ،ي مستقيم رسميها پرداختكنار  در .27
ها پرداخت  خدمات تشخيصي و جراحي ،معموالً براي داروهاي اضافي بردوش مردم است و

گاه براي فرار از صف انتظار يا دست يافتن به كيفيت بيشتر  ،ي غيررسميها پرداخت .شود مي
  .گيرد خدمات صورت مي

درصد از خانوارها كه در بيمارستان بستري  29ها براي  پرداخت هزينه ،1381بررسي سال  در .28
درصد از  18 .گرفت مي بر درصد از درآمد آنان يا بيشتر را در 50فاجعه بار بوده و  ،شده بودند

كمرشكن خدمات و ناتوانايي  هاي هزينه ،اند آنان كه براي اقدام به مراجعه درماني تأخير داشته
 4تا  3براي ) Oop(ي مستقيم مردم ها پرداخت .اند الي خود را علت مراجعه نكردن اعالم داشتهم

  .دهد درصد درآمد ساالنه آنان را تشكيل مي 40بيش از  ،درصد از جمعيت

درصدي  ،ان و طبقات كم درآمد در مقايسه با افراد پردرآمدنشينروستانشينان در قياس با شهر .29
نيز درصد خانوارهايي  1383سال  در. كنند ميسالمت  هاي هزينهبيشتر از درآمد خود را صرف 

 35تنها  .ميان اقشار فقير بيشتر گزارش شده است در ،اند بودهكمرشكن رو به رو  هاي هزينهكه با 
  .رار دارندكمرشكن سالمت رو به رويند در پوشش بيمه ق هاي هزينههايي كه با  درصد از خانواده

دهد كه زندگي در روستا، تصدي سرپرستي خانوار توسط  نشان مي 1381مندي سال  مطالعه بهره .30
ي ها پرداخت ،بيشتر نفره و 5سال در خانه و خانوارهاي  65داشتن سالمندان باالتر از  ،زنان

  .دنمستقيم مردم براي برخورداري از سالمت را افزايش ده

 گيري نامتمركز و ناهماهنگ در تأمين مالي نظام سالمت  نظام تصميم .31
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 روش تأمين مالي كاهنده عدالت  .32

  اي بيمههاي متعدد و گسسته  وجود صندوق .33

 يت و اختيار در بازيگران اصلي تأمين مالي نظام سالمت مسؤولعدم تناسب  .34

 زا  عدالتي در نظام پرداخت و نظام پرداخت هزينه بي .35

براي خدمات مشابه توسط افراد مشابه با (دولتي  پرداخت در نظام خصوصي و نظر عدالتي از بي .36
 .)ميزان اختالف برابر و شايد بيشتر

حالي كه ميزان قابل قبول جهاني زير  در ،درصد است 3شاخص كاتاستروفيك در ايران باال بودن  .37
 درصد است  1

 پرداخت عدم فراگيري عمق پوشش بيمه از نظر .38

 ها  هنامتعادل بودن تعرف .39

برابر تعرفه مصوب از  ي دولتي كشور با نرخ چندها دستگاهخريد خدمت به وسيله بسياري از  .40
 .)نمودن حاكميت از مردم عدالتي و جدا افزايش بي(بخش خصوصي 

 غني به فقير و سالم به بيمار  خطرضعف رعايت فلسفه بيمه در رابطه با انباشت و توزيع  .41

 عدم رعايت عدالت افقي و عمودي  .42

 كاهش تدريجي سهم بخش سالمت در فصل امور اجتماعي  .43

  GDPپايين بودن سهم بخش سالمت از  .44

 هاي عمومي بخش سالمت  ناعادالنه بودن توزيع سهم بهداشت از بودجه .45

عادالنه نبودن تأمين مالي و ناكارآمدي ساز و كارهاي تخصيص و جذب منابع مالي بخش  .46
 سالمت 

براي دريافت حق بيمه و نامناسب بودن فرآيند تعيين حق  ناكارآمد بودن روش محاسبه سرانه .47
 بيمه سرانه 

 مكمل هاي بيمهنامناسب بودن تعريف و حدود تعهدات بيمه خدمات درماني پايه و  .48

 هنجاربگذاري خدمات از نظامي  عدم تبعيت نرخ .49

 و انباشت منابع  خطرهاي تجميع  پراكندگي صندوق .50

 نگر در پوشش خدمات بيمه  ضعف ديدگاه سالمت .51
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  درمان تنگناهاي موجود در حيطه منابع مالي بخش بهداشت و
  ديگر در تأمين و توزيع منابع بخش سالمت  يها سازمانمداخله  .1
 عدم وجود ضمانت كافي در تحقق سهم دولت در تأمين منابع مالي بيمه  .2

 قرار نگرفتن بخشي از جامعه تحت پوشش بيمه درمان  .3

 جاري  هاي فعاليتعدم تناسب اعتبارات با حجم  .4

 هاي خدمات درماني  ها و تعرفه واقعي نبودن سرانه بيمه .5

 كاهش نقش دولت در تأمين منابع مالي بخش سالمت  .6

 تحميلي به بخش سالمت  هاي هزينهاجتماعي در تأمين  هاي بيمهكاهش نقش  .7

  آموختگان بخش سالمت هاي شغلي با دانش عدم تناسب فرصت .8

 و عوامل توسعه  ها بخش سايرعدم جبران خسارات وارده به سالمت از سوي  .9

 ها با خدمات بخش بهداشت و درمان  ناهمگوني رشد قيمت كاالها و خدمات در ساير بخش .10

 ناهمگوني نرخ تورم در جامعه با اعتبارات بخش سالمت  .11

 ي گذشته ها سالافزايش جمعيت زيرخط فقر در طي  .12

  مالي منابع حيطه در درمان و بهداشت بخش اجرايي هاي سياست
خدمات باليني با  ارايه هاي اوليه بهداشتي توسط دولت و تأمين منابع مالي مورد نياز مراقبت .1

   .مردم ها و بيمه ،مشاركت دولت
تأمين منابع  افزايش سهم بخش سالمت از توليد ناخالص داخلي همراه با افزايش سهم دولت در .2

 سالمتي هاي هزينهاخت مستقيم مردم در مالي بخش و كاهش پرد

در مديريت منابع بخش سالمت و مشاركت عادالنه مردم در تأمين  اي بيمهافزايش نقش نظام  .3
 منابع براساس سطح درآمد و مستقل از خطر بيماري

مختلف در تأمين منابع مالي بخش سالمت متناسب با ايجاد  هاي بخشافزايش مشاركت  .4
 رد آنان در بخش سالمت مخاطرات ناشي از عملك

 وري و كارآيي عملكرد منابع بخش سالمت  ارتقاي بهره .5

 وري و عملكرد مديريت منابع بخش سالمت  ارتقاي بهره .6
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جهت تأمين و تخصيص منابع و بهبود استانداردهاي الزم براي  ايجاد ساز و كار مناسب در .7
هاي خاص و  مصدومين و نيز بيماريها و  اورژانس ،سوختگي ،درمان بيماران رواني مزمن و حاد

 اي مانند سوء تغذيه  اختالالت زمينه

جهت تأمين و تخصيص منابع و بهبود استاندارد الزم براي درمان  ايجاد ساز و كار مناسب در .8
 مصرف كنندگان مواد   پذير و كم درآمد و سوء اقشار آسيب

 ،واردات ،د استانداردهاي توليدو كار مناسب و تخصيص بودجه كافي در زمينه بهبو ايجاد ساز .9
 لوازم و تجهيزات پزشكي و بهداشتي  ،نظارت بر امور دارو صادرات و

 كالن اقتصادي  هاي سياستاي جامعه در  توجه به تحقق امنيت غذايي و سالمت تغذيه .10

ها به منظور دستيابي به سبد مطلوب غذايي و رفع سوء تغذيه خانوارهاي  هدفمند نمودن يارانه .11
 كم درآمد 

سطوح پايه و  عملكرد نظام بيمه درمان كشور در هدايت و نظارت بر ،سياستگذاري تمركز در .12
 مكمل 

پهنه جغرافيايي  در) موقت و دايم(پوشش فراگير و الزامي بيمه سالمت براي آحاد جمعيت مقيم  .13
 كشور

 هاي پرداخت سرانه  روش نگر و تأكيد بر سالمت هاي بيمهد و توسعه ايجا .14

 كشورها به ساير ارايهتأمين بخشي از منابع مالي از طريق ارتقاي كيفيت خدمات و  .15

 غيردولتي يها سازمانمردمي و  هاي كمكهدايت و جلب  ،سازماندهي .16

اجرا شده در بخش بودجه وزارت بهداشت و درمان و  هاي برنامهيا  ها طرح ،ها فعاليت
  : ي پس از پيروزي انقالب اسالميها سالآموزش پزشكي طي 

ريزي عملياتي و  پيشرو بودن وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در استقرار طرح بودجه •
 هاي پايلوت  اسبه قيمت تمام شده در بيمارستانمح

 )چك ليست(وارسي نامه از طريق  اه دانشگاهارزيابي فرآيند بودجه  •

 ريزي عملياتي در ستاد  طراحي يا اجراي بودجه •

 )NHA(هاي ملي استاني بهداشت  تدوين حساب •

 تأمين مالي بخش بهداشت و مقايسه با كشورهاي همتراز سازوكارهايانجام بررسي تطبيقي  •
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نابع مالي بخش جهت توسعه م المللي در هاي بين هاي مناسب جهت جلب همكاري تدوين روش •
 ها  طرح ارزيابي عملكرد اقتصادي بيمارستان: بهداشت

 ادواري هاي بررسي وضعيت اعتبارات بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و تهيه گزارش •

 آشنايي با مباحث اقتصاد بهداشت و آموزش پلكاني مديران و كارشناسان بودجه  •

 اي بخش بهداشت و درمان  اجراي مكانيزاسيون اطالعات بودجه •

 ايران در CMHهمكاري با كميسيون اقتصاد كالن و سالمت و تشكيل تيم  •

ها در راستاي دستيابي به  و دانشكده ها دانشگاهنامه مالي و معامالتي جديد  تهيه و تدوين آيين •
 قانون برنامه چهارم توسعه  49اهداف ماده 

 و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي  اه دانشگاهتهيه و پيشنهاد قانون نحوه اداره  •

بيمارستان منتخب به صورت هيأت امنايي تا سال جاري و ايجاد راهكارهاي  20تصويب اداره  •
 هاي ديگر قانوني جهت اداره بيمارستان

 علوم پزشكي  يها دانشگاهدر ساختار مالي  رسان و حسابن حضور مديران مالي يتعريف و تبي •

 مالي و حسابرسي در بخش بهداشت و درمان  هاي تخصصي بودجه تشكيل كميته •

و  ها دانشگاه يها در جلسات هيأت امنا و دانشكده ها دانشگاهحسابرسي  ياه لزوم تأييد گزارش •
 ها دانشكده
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   سالمت آينده جهاني و ملي انداز چشم تحليل
  انداز ملي تحليل چشم
هجري شمسي؛ كه در  1404در افق جمهوري اسالمي ايران ة انداز بيست سال سند چشمفرازهايي از 

   :گانه ابالغ شده است توسط رهبر معظم انقالب به سران قواي سه 1382آبان  13تاريخ 
دبرانة جمع و ريزي شده و م اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه با

ايران كشوري است توسعه  بيست ساله،نداز ا در چشم ،ها و اصول قانون اساسي در مسير تحقق آرمان
الهام بخش  ،با هويت اسالمي و انقالبي ،سطح منطقه علمي و فناوري در ،يافته با جايگاه اول اقتصادي

   .الملل در جهان اسالم با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين
  : هايي خواهد داشت چنين ويژگي انداز چشمايراني در افق اين ة جامع

اصول اخالقي و  جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر ،متناسب با مقتضيات فرهنگي ،تهتوسعه ياف
هاي  آزادي ،عدالت اجتماعي ،ساالري ديني مردم با تأكيد بر ،ملي و انقالبي ،هاي اسالمي ارزش
  .مند از امنيت اجتماعي و قضايي ها و بهره حفظ كرامت و حقوق انسان ،مشروع

سهم برتر منابع انساني و سرمايه  متكي بر ،توانا در توليد علم و فناوري ،پيشرفتهبرخوردار از دانش 
  .اجتماعي و توليد ملي

 .مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت ،امن

 ،توزيع متناسب درآمدهاي برابر،  فرصت ،تأمين اجتماعي ،امنيت غذايي ،رفاه ،برخوردار از سالمت
  .مند از محيط زيست مطلوب تبعيض و بهره ،فساد ،به دور از فقر ،نهاد مستحكم خانواده

تعاون ة روحي ،برخوردار از وجدان كاري، انضباط ،مند رضايت ،مؤمن ،ايثارگر ،پذير يتمسؤول ،فعال
 .متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن ،و سازگاري اجتماعي

شامل (آسياي جنوب غرب ة سطح منطق علمي و فناوري در ،دست يافته به جايگاه اول اقتصادي
 ،افزاري و توليد علم جنبش نرم با تأكيد بر) قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه ،آسياي ميانه

 .نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل ارتقاي ،تمر اقتصاديرشد پرشتاب و مس

جامعه  ،كارآمدة توسع ،ساالري ديني جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم فعال و مؤثر در ،الهام بخش
اي  همگرايي اسالمي و منطقه تأثيرگذار بر ،نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي ،اخالقي

 .)ره(هاي امام خميني  نديشهبراساس تعاليم اسالمي و ا

 .حكمت و مصلحت ،داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت
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هاي فوق تا موجبات به كمال  اي است آرماني با ويژگي داشتن جامعه ،هدف نهايي توسعه كشور
يراني اسالمي الگوي ا طرفي نيروي پيشران دستيابي به توسعه پايدار با از .رسيدن انسان را فراهم كند

توجه به مباني و اصول فلسفي و اعتقادي و  انسان كاملي است كه خصوصيات آن بايد با ،در كشور
 ،اقتصادي ،توسعه شامل اجتماعي هاي بخشهاي جامعه آرماني فوق احصاء گردد و سهم تمامي  ويژگي
  . در فراهمي موجبات رشد او معلوم گردد... قضايي و ،امنيتي ،دفاعي ،سياسي ،فرهنگي

  1404در سال  1نظام سالمت انداز چشم
  :انداز چشم

ترين نظام سالمت در  ايران كشوري است با مردمي داراي باالترين سطح سالمت و توسعه يافته«
  »2منطقه

  :رسالت
تك ساكنين و  سالم تك» طول عمر«و افزايش مستمر » كيفيت زندگي مرتبط با سالمت« ارتقاي

آموزشي و پژوهشي علوم  ،شهروندان ايران از طريق تأمين عادالنه و گسترش منطقي خدمات سالمتي
مشاركت منطقي ذينفعان  ،گيري از منابع پزشكي مبتني بر آخرين شواهد معتبر، بيشترين كارايي در بهره

ترين جامعه در سطح كشورهاي منطقه و دستيابي به  همكاري بين بخشي براي برخورداري از سالم و
  .توسعه پايدار

   

                                                                                                                                                    
 حفظ تأمين، آن هاي فعاليت اوليه اهداف از يكي كه هرنهادي ،2000 سال درگزارش بهداشت جهاني سازمان تعريف طبق 1
 .بود خواهد سالمت نظام زيرمجموعه باشد، مردم سالمت ارتقاي و
 همسايه  كشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي شامل 2
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  : اهداف كالن
اجتماعي و معنوي مردم ايران تا حد كشورهاي  ،رواني ،سالمت جسمي ارتقايو  حفظ ،تأمين .1

  1404توسعه يافته و برترين جايگاه در منطقه تا سال 
هاي سالمت تا سال  آوري مندي از علوم و فن نشر و بهره ،گاه اول منطقه در توليددستيابي به جاي .2

1404 

 1404تأمين باالترين سطح عدالت در برخورداري از سالمت در منطقه تا سال  .3

دستيابي به جايگاه اول منطقه در پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي خدمت گيرندگان تا سال  .4
1404 

   :ها ارزش
  انساني  ،كرامت اسالميتأمين و حفظ  .1
 همكاري بين بخشي در تأمين سالمت  مشاركت ذينفعان و .2

 عدالت  .3

  : اصول
  سالمت به عنوان حق اساسي همه مردم  .1
 يكپارچگي توليت نظام سالمت  .2

 نوآوري حمايت از خالقيت و .3

 كاربست آخرين شواهد علمي معتبر .4

 صيانت از منابع  .5
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  نظام نوين مالي در بخش بهداشت و درمان
اين بخش با كسري  ،عليرغم تخصيص منابع كالن دولتي و امكانات موجود در بخش بهداشت و درمان

 هاي كالن در بخش بهداشت و گذاري واضح و مبرهن است با صرف سرمايه .شديد منابع مواجه است
اثربخشي و نظارت و  ،افزايش كارآمدي بلكه بايد با ،مشكالت بخش را حل نمود توان مين ،درمان

همانطور كه در  .نحوة تأمين مالي و تخصيص به اين هدف دست يافت خصوص در هبازرسي ب
ضعف مباني مديريتي و نظارتي يكي از  ،تهديدها و نقاط ضعف نظام تأمين مالي بخش بيان شد

 ،از منابع كه خود بدليل فقدان زيرساخت مناسب براي استفاده اثربخش باشد ميتهديدهاي اصلي بخش 
برنامه اصالحات  مهم در منابع مالي از موضوعات بسيار به همين دليل اصالح ساختار .است رخ داده

فرآيند تبديل  ،گيري گيري و تصميم همان تصميم ،مديريت. شود ميبخش بهداشت و درمان محسوب 
» اطالعات« درصد از عناصر سازنده يك تصميم صحيح و سالم را 90حدود  .اطالعات به عمل است

دولت و  هاي برنامهايران عليرغم توسعه روزافزون وظايف و  در .)1976فورستر(دهد  تشكيل مي
دولتي و حسابداري  يها سازماندر مديريت مالي  ،مفيد و ضرورت استقرار يك سيستم اطالعاتي مؤثر

وجه به ارتباط ت اي مشاهده نشده است و با دولتي تاكنون تحول و دگرگوني اساسي و قابل مالحظه
 اي در دولتي با بودجه مصوب ساالنه دولت و اهميت كنترل بودجه يها سازمان ،مستقيم مديريت مالي

مديريت  .رسد مي ضروري و غيرقابل انكار به نظر بسيار ،توجه به اين معضل ،حسابداري دولتي
سازي منابع و  كه خود نيازمند شفاف باشد ميريزان كالن  گذاران و برنامه صحيح منابع وظيفه سياست

ا و اطالعات ه گزارش ،زيرساخت اصلي براي مديريت مالي .باشد مي) ها و درآمدها هزينه(مصارف 
بايد به نحوي محاسبات  ،هاي اطالعات و آمار مورد نياز مديريت سيستم ،هستندمالي مستند و مداوم 

قدرت پاسخگويي سريع به نيازها  ،اي نسب سازمانه را انجام دهند كه بتوانند با تعريف مناسب مزيت
  . پذير نمايند توليد و افزايش درآمدها را امكان هاي هزينهو كاهش 

نظارتي و بازرسي  يها سازمانملي براي  ياه فقط ملزم به تهيه گزارش ،هم اكنون مديران دولتي بخش
كاربري توسط مديران داخلي،  ي برايباشند و عدم احساس نياز به وجود اطالعات درون سازمان مي

باعث شده است كه مديران از رويدادها و رخدادهاي حوزه مديريتي خود مطلع نبوده و بدون وجود 
كامالً به صورت برآوردي و تخميني و بصورت تجربي تصميم بگيرند و عمل  ،اطالعات كافي و علمي

هاي موجود استفاده بهينه ننموده  موقعيتاز  ،نمايند و غالباً بدليل عدم وجود اطالعات مستند و مكتوب
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كنترل داخلي بسيار ضعيف در بخش منجر به همين طور  و نشيني نمايند و به نفع ساير ذينفعان عقب
  . خواهد شد

 ،گردد بخش و منجر مي كند ميدولتي را نيز تهديد  هاي بخشساير  ،شايان ذكر است كه اين خطر
ولي بخش بهداشت و درمان  ،آن را مديريت نمود توان ميتبديل به مخزني سوراخ شود كه هيچ وقت ن

   .ه استسريعتر با اين مشكل مواجه شد
ريزان بخش  اران و برنامهذدهه هفتاد سياستگ در ،نظام سالمت وجود اهميت نقش مديريت مالي در با

داشتي و درماني بازار اقتصادي نيست و چون كاالي معتقد بودند كه بازار خدمات به ،سالمت كشور ما
 در پيولي . عهده دولت است آن بر هاي هزينهنتيجه تأمين  در ،سالمت يك كاالي عمومي است

سالمت و تبديل شدن  هاي هزينهمواجه شدن دولت با افزايش  ي اخير وها سالتحوالت پيش آمده در 
ران نسبت به مباحث اقتصادي در بخش سالمت گاه مديددي ،برخي از تعهدات به ديون و بدهي

. شدگيري از علوم اقتصادي و استفاده از صاحبنظران در اين زمينه احساس  تغييركرده و لزوم بهره
مورد تأكيد قرار  ،سوم و چهارم توسعه هاي برنامهريزي عملياتي در  طوريكه حركت به سمت بودجه هب

گردد كه طي آن  باز مي 1382ايران به سال  سالمت در ها جهت اصالح نظام مالي اولين قدم .گرفت
ريزي منابع  توسط دفتر برنامه ،ها تا سطح مراكز هزينه اي جهت برآورد هزينه تمام شده فعاليت پروژه

بيمارستان بصورت پايلوت آغاز  40درمان و آموزش پزشكي در  ،مالي و بودجه در وزارت بهداشت
ريزي عملياتي و  مشخص گرديد كه براي حركت به سمت بودجه ،بدنبال اجراي اين طرح .گرديد

اصالح شيوه حسابداري و حركت از حسابداري نقدي به  ،استقرار نظام نوين مالي، اولين قدم زيربنايي
   .باشد ميسمت حسابداري تعهدي 

شيوه در  .شيوه حسابداري نقدي بوده است ،مديريت مالي در نظام سالمت ايران شيوه سابق حاكم بر
روش  .شود ميهزينه محسوب  ،پرداخت نقدي درآمد و هر ،دريافت نقدي هر ،حسابداري نقدي

دهنده خدمات را ندارد و امكان تحليل  ارايهحسابداري نقدي قابليت سنجش كارايي واحدهاي 
 هاي حسابداري دولتي انطباقي با بودجه عملياتي نداشته و سرفصل .كند ميعمليات سازمان را ايجاد ن

ارزش ريالي عمليات از طريق حسابداري نقدي قابل توليد  .در آن مراكز هزينه شناسايي نشده است
نيز با  1366قانون محاسبات عمومي سال  .گيرد مورد توجه قرار نمي ها سازماننيست و استقالل مالي 

نوع  اين .گيرد و فاقد منطق بودجه عملياتي است استفاده از روش حسابداري نقدي انجام مي
مالي تهيه  ياه كه گزارش بطوري ،باشد ميحسابداري مهمترين معضل در مديريت مالي بخش سالمت 

مالي بصورت موردي و غيرقابل اتكا  ياه ي نظارتي بوده و گزارشها دستگاهبه  ارايهشده صرفاً جهت 
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هر دستگاه  هاي هزينه ،نويسي سابق روش بودجه در .دنشو ميبه فرآيند حسابداري عملياتي تهيه 
ها صرفاً به ابزار مالي و حسابداري  هدف و شد مياجرايي به تفكيك فصول و مواد هزينه برآورد 

بندي  طبقه ،اين روش محور اصلي تهيه بودجه در .بودي بخش دولتي استوار ها پرداختها و  دريافت
تحقق هدف مترادف  اين روش تدارك و تجهيز سازمان مجري با در .ها است و مواد هزينه ها سازمان

هاي عملياتي و  به عنوان بزرگترين مانع در ارزيابي توان مياين روش را  ،نتيجه اينكه .شود ميپنداشته 
   .نويسي براساس بازده قلمداد كرد بودجه

ي اجرايي به ها دستگاهوظايف  ،اي يا عملياتي با عنوان بودجه برنامه ،ريزي در روش نوين بودجه
خودي  هدولتي ب يها سازمانچرا كه  شود، ميبندي  برنامه طبقه درون هر هاي اليتفعتفكيك برنامه و 
توجه به وظايف عملياتي است كه بايد اجرا  ،بلكه مسايل اساسي در تنظيم بودجه ،خود هدف نيستند

هاي  بلكه هزينه عمليات طبق روش شود، ميها اكتفا ن بودجه عملياتي فقط به تفكيك برنامه در. دنگرد
گيري حجم كار،  با روش اندازه .گيرد گيري حجم كار مورد محاسبه قرار مي دقيق فني و براساس اندازه

ريزي عملياتي يعني پيوند  بودجه .گردد در تصميمات كالن منعكس مي قيمت تمام شده بدست آمده و
   .)ها ستانده(به عمليات و سازمان ) ها داده(منابع 
كه روابط  باشد ميك نوع شيوة تلفيق عملكرد ساالنه و بودجه ساالنه ريزي عملياتي در واقع ي بودجه

   .دهد بين ميزان اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان مي
پروژه تدوين نظام نوين مالي  ،عنايت به مشكالت موجود در زمينه مديريت مالي بخش سالمت با

جه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت ريزي منابع مالي و بود برنامه بخش سالمت در دفتر
هدف از اين  .درمان و آموزش پزشكي آغاز گرديد و مراحل استقرار آن در حال انجام است ،بهداشت

 پژوهش نيز معرفي نحوه تدوين اين مدل بعنوان گامي در جهت اصالح نظام سالمت و كمك در
  .بودجهت رسيدن به اهداف غايي آن 

  :شده است ارايهسه قسمت بشرح زير  العه درنتايج حاصل از اين مط
 استخراج مشكالت موجود در نظام قبلي مالي در وزارت بهداشت •

 الزامات الزم براي طراحي نظام نوين مالي •

 طراحي نظام نوين مالي بخش سالمت  •

نياز  ،1387اين است كه نظام بهداشتي و درماني كشور با منبع هفت هزار ميليارد توماني سال  اعتقاد بر
با اتكاء به عمليات و  بايد نيازهاي مالي واقعي بيمارستان اي دارد و شديد به مديريت مالي حرفه

 .يابي گردند اري دوره مالي بعد ريشهگذ عملكرد تعيين شود و مشكالت به استناد انحرافات و سياست
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 ،عملكرد(الي استاندارد هاي م مديريتي فارغ از نيازهاي دولتي و صورت بايد ابزارهاي مالي اطالعاتي
گذاري و اصالح تعرفه  د تا در نتيجه قيمتنتهيه شو ...)سرمايه در گردش و ،ترازنامه ،سود و زيان

  .شود پذير امكان ،بعنوان نياز اساسي در بخش بهداشت و درمان ،ها خدمات و تحديد هزينه
هزينه مورد توافق وزارت امور اقتصادي و دارائي و  ،بخش بهداشت و درمان به تفكيك فصول در

گردد و  دولتي توزيع مي هاي بخشاعتباري در  هاي برنامهمعاونت راهبردي رياست جمهوري از طريق 
ي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ها دانشگاهليكن اداره  .باشد ميتابع قانون محاسبات عمومي كشور 

نامه مالي معامالتي مؤسسات آموزش عالي است و با منطق  آيينت امنا و ادرماني تابع قانون هي
قانون  ،ت امنااقانون هي ،مراكز آموزش عالي و ها دانشگاههم اكنون قوانين مالي و معامالتي  ،هلدينگ

ي علوم پزشكي را با ها دانشگاهموقعيت  ،ساير قوانين قانون برنامه و بودجه و ،محاسبات عمومي
   .ها به شدت پيچيده نموده است بندي حساب ي طبقهها عنايت به محدوديت

 ،گذاران بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي سياست بلند مدت اصالحات منظور نظر راهبرد در
اين بخش با  ،نظام ثبت اطالعات ريالي و مقداري پس از اجراي حسابداري تعهدي و اصالحات در

وري و تجزيه و  بهره ،وارد فاز اجرايي مديريت هزينه ،بندي عملياتي اجراي قيمت تمام شده و بودجه
اي نزديك با همت عالي دست اندركاران نظام  و برنامه اين است كه در آينده خواهد شدتحليل نتايج 

اي  عنوان اولين بخش دولتي نهايي و اجرايي گردد و تجربه هب ،نوين مالي در بخش بهداشت و درمان
   .كشور ايران دولتي هاي بخشباشد براي ساير 

   



نظام تامين مالي  
 

491 
 

 حوزه كشورهاي در سالمت هاي هزينه كل از درمان و بهداشت دولتي هاي هزينه سهم درصد مقايسه: 1جدول 
  2005 سال در شرقي مديترانه

  عنوان كشور )سال(سهم 
0/20  افغانستان  

5/66  بحرين  

8/75   جيبوتي 
0/38   مصر 
8/55   ايران 
4/74   عراق 
3/45   اردن 
2/77   كويت 
5/43   لبنان 
5/69   ليبي 
6/36   مراكش 
0/85   عمان 
5/17   پاكستان 
0/78   قطر 
2/76   عربستان 
6/37   سودان 
5/50   سوريه 
3/44   تونس 
6/71   امارات  
8/41   يمن 
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 مديترانه حوزه كشورهاي در دولتي هاي هزينه كل از درمان و بهداشت دولتي هاي هزينه سهم درصد مقايسه: 2جدول 
  2005 سال در شرقي

  عنوان كشور سهم 
3/3  افغانستان 

 بحرين 10

3/14   جيبوتي 
2/9   ايران 
4/3   عراق 
5/9   اردن 
9/11   لبنان 
5/6   ليبي 
5/5   مراكش 
5/1   پاكستان 
7/8   عربستان 

  سودان 7
5/6    تونس 
6/8   امارات 
6/5   يمن 
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   شرقي مديترانه حوزه كشورهاي در آمريكا دالر برحسب درمان و بهداشت دولتي هاي هزينه سرانه: 3جدول 
  2005 سال در

  عنوان كشور )سال(سهم 
0/4  افغانستان 

0/472  بحرين 

0/46   جيبوتي 
0/30   مصر 
0/119   ايران 
0/44   عراق 
0/109   اردن 
0/530   كويت 
0/200   لبنان 
0/155   ليبي 
0/33   مراكش 
0/266   عمان 

0/3   پاكستان 
0/1705   قطر 
0/341   عربستان 

0/4  سومالي 

0/11  سودان 
0/31  سوريه 
0/70  تونس 
0/597  امارات 
0/16  يمن 
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 مديترانه حوزه دركشورهاي داخلي ناخالص توليد از ودرمان بهداشت بخش هاي هزينه كل سهم درصد: 4جدول 
  2005 سال در شرقي

  عنوان كشور )سال(سهم 
2/5  افغانستان 

8/3  بحرين 

9/6   جيبوتي 
1/6   مصر 
8/7   ايران 
1/4   عراق 
5/10   اردن 
2/2   كويت 
7/8   لبنان 
2/3   ليبي 
3/5   مراكش 
5/2   عمان 
1/2   پاكستان 
1/4   قطر 
4/3   عربستان 
6/2  سومالي 

8/3  سودان 
2/4  سوريه 
5/5  تونس 
6/2  امارات 
1/5  يمن 
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هاي پيامد و نتيجه نهايي  د رتبه ايران در اكثر شاخصنده فوق نشان مي جداولهمانگونه كه 
)Outcome & Impact (حد متوسط قرار داشته و رسيدن به جايگاه اول  كشور منطقه در 24بين  در

 نيازمند تالش و توجه مضاعف نظام سالمت و جلب حمايت و ،سالمت 1404منطقه در سال 
از آنجايي كه تنها منبع مورد استفاده در اين مقايسه  ،البته بايد توجه نمود .همكاري ساير نهادهاست

سازمان جهاني بهداشت است و اين سازمان نيز اكثر آمارهاي اعالمي را براساس  2008گزارش سال 
روايي و پايايي برخي ارقام اعالم شده مشخص نيست و  ،گزارش خود كشورها اعالم نموده است

هاي  اين امر و استفاده از ساير منابع موجود مانند گزارش تر به تفسيرهاي بعدي نيازمند توجه دقيق
   .بانك جهاني و برنامه توسعه سازمان ملل متحد است
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  مقدمه

  معرفي و تاريخچه دفتر
، به آن كمترين توجه را معطوف در گذشته كه مديران به ارزش و نقش واحد كارگزيني واقف نبودند

داشتند و وظايف اداري جاري و عمليات روزمره، عادي و پيش پا افتاده دفتري مربوط به امور  مي
كه  اما به تدريج ثابت شد ،گذاردند مي اين واحد   صدور احكام مختلف را برعهدهكارگزيني از قبيل 

و مهمي داراست و واحدي است جهت دهنده، ثمربخش، خالق، فعال و  كارگزيني نقش كليدي
ي سازمان در اداره مشكل گشا، مشاور و بازو و اهرمي قوي براي مدير باال پرجوش و بايد راهنما،

  .منظور نيل به اهداف سازمان باشدبه  -عنوان مهمترين منبع و عامل توليدبه -نيروي سازمان 
سازماني  يها فعاليتبه دنبال چنين ديدگاهي كه نسبت به نقش انسان در كارگرداني سازمان پديد آمد، 

نچه در آغاز به صدور آدر زمينه امور كاركنان از واحد كارگزيني به مديريت منابع انساني متحول شد و 
گسترده رشد و شكوفايي و هاي  برنامهصورت  ، بهشد مياحكام استخدامي و پرداخت مزد منحصر 

دفتر مديريت منابع انساني وزارت . سازي، خشنودي از كار و بهبود كيفيت زندگي كاري درآمد بالنده
پشت سر گذاشته و به شكل  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين راستا تغيير و تحوالتي را

  :بدين صورت از نظر گذراند توان مي 1370تغييرات اخير اين دفتر را از سال . كنوني درآمده است
تا اينكه نمود  ميانجام وظيفه  »اداره كل امور اداري و استخدامي«دفتر مذكور در قالب  ،1370 در سال 
به  مجدداً 1373در سال اين نام كه ا ديري نپاييد ام .يافتنام تغيير  »اداره كارگزيني«به 1371در سال 

و يكبار ديگر در سال  ولي اين سيكل دوباره تكرار شد يافت،تغيير  »اداره كل امور اداري و استخدامي«
تشكيل گرديد و  »اداره كل امور پرسنلي« 1376در سال . به نام قبلي در قالب اداره كل بازگشت 1375
تبديل شد  »اداره كل امور نيروي انساني«به  1377تي در ساختار قبلي در سال آن با اعمال تغييرا پس از

 سازمان به سازماني ساختار اصالح برنامه قالب در جديد چارت ارايه با1380 سال در نهايت در و
 و تحقيق گروه بهسازي، و آموزش گروه ارزشيابي، اداره شدن اضافه با و كشورريزي  برنامه و مديريت
  .يافت تغيير »انساني منابع مديريت دفتر« به توسعه،

بايگاني  گروه و دبيرخانه و 3اداره،  4معاونت،  3در حال حاضر دفتر مديريت منابع انساني متشكل از 
  :كه عبارتند از باشد مي
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 انساني نيروي توزيع و تامين معاونت .1

 اداره كارشناسي اعزام و ترخيص 

 آمار و خدمات ماشينياداره  

 انساني نيروي نگهداشت معاونت .2

 ها دانشگاهگروه كارشناسان  •

 ها ماموريتام، مزايا، انتصابات و اداره استخد •

 خدمت بازنشستگي و وظيفه و خروج ازاداره  •

 انساني نيروي توسعه معاونت .3

 گروه آموزش •

 و ارتقاي شغليارزشيابي  •

 مجوزهاي استخدامي •

 توسعه و تحقيق گروه .4

 دبيرخانه •

 بايگاني •

  :گردد مي ارايههاي عملكردي  عملكرد دفتر به تفكيك حوزه ،بر اين اساس
اوليه انقالب، مدارك و مستندات كافي در  هاي سالي نظام در يالزم به توضيح است با توجه به نوپا

موجود نبوده و گزارش حاضر بيشتر بر عملكرد و  ها سالو اقدامات مربوط به آن  ها فعاليتخصوص 
 .اقدامات ده سال اخير تاكيد نموده است

 قبل و گرديده انساني منابع مديريت دفتر به تبديل 1380 سال از واحد اين اينكه به توجه با ضمن در
  .باشد مي بعد به 1380 دوره با مرتبط آن يها فعاليت بيشتر است، بوده پرسنلي امور اداره آن از
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  ها اخصش
  دفتر مديريت منابع انساني هاي شاخصروند سي ساله : 1جدول 

  اقدامات
  سال

73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  

 تعداد
 مجوزهاي
 استخدامي
 داده تخصيص
  شده

 47
41

 

24
98

 

34
16

 

38
44

 

14
57

9
  14

59
3

  13
52

6
  12

16
0

  

تعداد نيروهاي 
مشمول قانون 

خدمت 
پزشكان و 
پيراپزشكان 
اعزام شده به 

  ها دانشگاه

 15
94

5
 

15
73

0
 

16
23

8
 

17
15

6
 

17
83

2
 

18
25

9
 

19
53

1
 

18
70

5
 

17
69

5
 18

63
8

  18
17

8
  17

65
6

  
97

59
 )9 

اهه
م

(  

ام آور پي تعداد
بهداشت اعزام 

شده به 
  ها دانشگاه

 23
14

 

13
27

 

17
17

 

16
05
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  عناوين اهداف كمي: 2جدول 

   

  وضعيت/ اندازه كمي اهداف عناوين رديف

  66121  درماني بهداشتي بالتصدي هاي پست% 100 تكميل  1

 %83/0  كشور هاي بيمارستان% 80 در كاركنان عملكرد مديريت اجراي  2

 12284  نفر 11242 به 10492 از ها دانشگاه در شده جذب علمي هيات اعضاي افزايش  3

 %35  پوشش كاركنان آموزش ديده مبتني بر نيازسنجي آموزشي كاركنان بخش 4

 %75  تا پايان سال چهارم برنامه% 95هاي تخصصي آموزشي آنان تا  بسته 5
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  شاخص هاي حوزه منابع انساني: 3جدول 

  نوع  شاخص عنوان
  معيارها

0% 25% 50% 75% 100% 

 مناسب سازماندهي
 ارتباطات

 رهبري
 وجود عدم

  شواهد

 وجود
 و كم شواهد
  دقيق غير

 شواهد وجود
  مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

  دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
  كامل

 در نوآوري و انگيزش
 و ها نظام استقرار
  نوين الگوهاي
 مديريتي

 رهبري
 وجود عدم

  شواهد

 وجود
 و كم شواهد
  دقيق غير

 شواهد وجود
  مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

  دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
  كامل

انساني نيروي كل نسبت
 فعال تخت تعداد به

 بيمارستاني

 كاركنان
 به 1/3

  پائين
  باال به 2/2  2/2-9/1  9/1-6/1  6/1-3/1

 به ثابت نيروهاي نسبت
 فعال تخت تعداد

 بيمارستاني

 كاركنان
 به 1/1

  پائين
  باال به 7/1  7/1-5/1  5/1-3/1  3/1-1/1

 خدمتي سن ميانگين
 كاركنان

 كاركنان

25%-20%
 رده در
-20 سني
  سال 10

30%-25 %
 سني رده در
  سال 20-10

 در% 30-35%
- 20 سني رده

  سال 10

 در-40%
 سني رده

 سال 20-10
25  

 باال به% 40
 سني رده در
  سال 20-10

 با انتصابات تعداد
 شناسنامه از استفاده
 كل تعداد به آموزشي
 انتصابات

 كاركنان
  

25%-0  
  

50%-25%  
  

70%-50%  
  

90%-70%  
  

  باال به% 90

 انساني نيروي نسبت
 كل به اصلي شاغل

 كاركنان
  

25%-0  
  

40%-25%  
  

50%-40%  
  

60%-50%  
  

  باال به% 60
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 3ادامه جدول

  نوع  شاخص عنوان
  معيارها

0%  25%  50%  75%  100%  

 راهبردي برنامه وجود
 مستند و مكتوب

 و مشي خط
 راهبرد

 وجود عدم
  شواهد

 وجود
 و كم شواهد
  دقيق غير

 شواهد وجود
  مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

  دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
  كامل

 به عملياتي برنامه وجود
 مستند و مكتوب صورت

 و مشي خط
 راهبرد

 وجود عدم
  شواهد

 وجود
 و كم شواهد
  دقيق غير

 شواهد وجود
  مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

  دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
  كامل

 ارزيابي برنامه وجود
 عملكرد

 و مشي خط
 راهبرد

 وجود عدم
  شواهد

 وجود
 و كم شواهد
  دقيق غير

 شواهد وجود
  مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

  دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
  كامل

 و آمار كليه بودن روز به
 اطالعات

 و مشاركت
 منابع

 6 از بيشتر
  ماه

  كمتر ماه 3  ماه 3-4  ماه 4-5  ماه 6-5

- فن بكارگيري و استقرار

 متناسب و مطلوب آوري

 و مشاركت
 منابع

 وجود عدم
  شواهد

 وجود
 و كم شواهد
  دقيق غير

 شواهد وجود
  مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

  دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
  كامل

 رفاهي اعتبارات سرانه
 و مشاركت
 منابع

 هزار 100
 به ريال

  پائين

120-100 
  ريال هزار

150-120 
  هزارريال

200-150 
  ريال هزار

 هزار200
  باال به ريال

 آموزشي بودجه
 و مشاركت
 منابع

 به% 0.3
  پائين

  باال به% 0.9  0.7%-0.9%  0.5%-0.7%  %0.3-0.5%
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  3ادامه جدول 

  نوع  شاخص عنوان
  معيارها

0%  25%  50%  75%  100%  

 فرآيندهاي بودن مستند
 جاري

 فرايندها
 وجود عدم

 شواهد

 وجود
 و كم شواهد
 دقيق غير

 شواهد وجود
 مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

 دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
 كامل

شده صادر احكام تعداد
 مقرر زماني محدوده در
 نياز مورد احكام كل به

  باال به% 90  %70-%90  %50-%70  %25-%50  0-%25 فرايندها

  باال به% 98  %96-%98  %93-%96  %90-%93  0-%90 فرايندها صادره احكام صحت

 اصالح قوانين نسبت
 به توجه با شده

 پيشنهادها

  1        0 فرايندها

 مكاتبات گردش زمان
 عادي

 فرايندها
 به روز 15

  باال
  كمتر روز 6  روز 6-9  روز 9-12  روز 15-12

 نامه گواهي صحت ميزان
خدمات انجام شده صادر

 فرايندها
 به% 97

  پائين
97%  98%  99%  100%  

  معرفينامه صحت ميزان
 شروع شده صادر

 خدمت

 فرايندها
 به% 90

  پائين
92%-90%  95%-92%  98%-95%  100%-98%  

 گواهينامه صحت ميزان
  از معافيت شده صادر
 خدمت انجام

 فرايندها
 به% 97

  پائين
97%  98%  99%  100%  

 اصالح فرايندهاي تعداد
 فرايندها كل به شده

  فرايند 4  فرايند 3  فرايند 2  فرايند 1 فرايندها
 و فرايند 5

  بيشتر
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  3ادامه جدول 

  نوع  شاخص عنوان
  معيارها

0%  25%  50%  75%  100%  

 و ارزيابي فرايند وجود
 و حضور دهيگزارش
 به پرسنل غياب

 مربوطه واحدهاي

 فرايندها
 وجود
  ندارد

  دارد وجود      

 و استخدام در گزينيبه
 نيرو جذب

 فرايندها
 وجود عدم

 شواهد

 وجود
 و كم شواهد

 دقيق غير

 شواهد وجود
 مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

 دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
 كامل

 تقاضاهاي نسبت
 به وانتقال ماموريت
تقاضاهاي  /مجموعه

ماموريت و انتقال از 
 مجموعه

 فرايندها
 به 0.7
  پائين

  باال به 1  1-0.9  0.9-0.8  0.8-0.7

 رضايتمندي ميزان
 كاركنان

 نتايج
 كاركنان

 به% 50
  پائين

  باال به% 75  70%-75%  60%-70%  50%-60%

 مرخصي ذخيره ميزان
 كاركنان

 نتايج
 كاركنان

 به روز 15
  پائين

  روز 8 تا 0  روز 8-10  روز 10-12  روز 15-12

 نمودن اجرايي  ميزان
 ارباب تكريم طرح
 اداري نظام در رجوع

 نتايج
 مشتري

 وجود عدم
 شواهد

 وجود
 و كم شواهد

 دقيق غير

 شواهد وجود
 مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

 دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
 كامل

 دانشگاه مشاركت ميزان
 نتايج
 مشتري

 وجود عدم
 شواهد

 وجود
 و كم شواهد

 دقيق غير

 شواهد وجود
 مالحظه قابل

 وجود
 زياد شواهد

 دقيق و

 وجود
 شواهد
 و قطعي
 كامل
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  3ادامه جدول

  نوع  شاخص عنوان
  معيارها

0%  25%  50%  75%  100%  

 رسيدگي شكايات درصد
 كل به رجوع ارباب شده

 ارباب از واصله شكايات
 دوره يك در رجوع
 معين زماني

 نتايج
 مشتري

 به% 80
  پائين

85%-80%  90%-85%  95%-90%  100%-95%  

 رضايتمندي ميزان
 مشتريان

 نتايج
 مشتري

 به% 50
  پائين

  باال به% 75  70%-75%  60%-70%  50%-60%

كسب شده توسط  رتبه
 هايدانشگاه در ارزيابي 

 و رسمي مراجع ساير
 دولتي

 جامعه نتايج
 به 12 رتبه

  باال
  1- 5 رتبه  5- 7 رتبه  7- 9 رتبه  9-12 رتبه

 انساني نيروي تامين
 محروم مناطق

 جامعه نتايج
 به% 40

  پائين
  باال به% 70  60%-70%  60%-50%  50%-40%

 آموزشي هزينه سرانه
 نتايج

 عملكردي

 هزار 150
 به ريال

  پائين

200-
 هزار100

  ريال

300-200 
  ريال هزار

400-300 
  ريال هزار

 هزار 400
  باال به ريال

 كاركنان آموزشي سرانه
 نتايج

 عملكردي

 ساعت 10
  پائين به

20-10 
  ساعت

30-20 
  ساعت

40-30 
  ساعت

 ساعت 40
  باال به

 مسير طرح اجراي ميزان
 شغلي ارتقاي

 نتايج
 عملكردي

  اجرا عدم
 0-%20 براي

 مشمولين
  طرح

-%40 براي
 مشمولين% 20

  طرح

-%60 براي
40 %

 مشمولين
  طرح

-%65 براي
60 %

 مشمولين
  طرح

 جذب نيروهاي نسبت
 مشخص يكسال در شده
 هاي پست كل به

 فعال مراكز بالتصدي

 نتايج
 عملكردي

  %12-%15  %9-%12  %5-%9  پائين به% 5
20%-15 %
  باال به
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  3ادامه جدول

  نوع  شاخص عنوان
  معيارها

0%  25%  50%  75%  100%  

 نيروهاي تطابق درصد
 احراز شرايط با غيرثابت
 خدمتي واحد هاي پست

 ثابت غير نيروهاي كل به
 موجود

 نتايج
 عملكردي

 به% 80
  پائين

85%-80%  90%-85%  95%-90%  100%-95%  

 نيروي جايگزيني نسبت
 نيروهاينسبت ( انساني
 نيروهاي به شده جذب
 ) خدمت از شده خارج

 نتايج
 عملكردي

 به% 20
 پائين

  باال به% 75
  

30%-20% 

75%-70%  
40%-30% 

70%-65%  
45%-40% 

60%-51%  
50%-45% 

  

 كاركنان تخصصي درجه
 نتايج

 عملكردي

 به% 30
  پائين

35%-30% 

  
40%-35%  60%-40%  

 باال به% 60

  
پزشكان كل نسبت
 نفر 10000 به عمومي
 جمعيت

 نتايج
 عملكردي

  20-25  17-20  14-17  11-14  پائين به 11

پزشكان كل نسبت
 نفر 10000 به متخصص
 جمعيت

 نتايج
 عملكردي

  12-14  10-12  9-10  8-9  پائين به 8

فوقپزشكان كل نسبت
 نفر 10000 به تخصص
 جمعيت

 نتايج
 عملكردي

 به 0.5
  پائين

1-0.5 

  
1.5-1 

  
2-1.5 

  
 باال به 2

  

 دندانپزشكان كل نسبت
 جمعيت نفر 10000 به

 نتايج
 عملكردي

 و 2.5
  كمتر

  باال 4  4-3.5  3.5-3  3-2.5

 به داروسازان كل نسبت
 جمعيت نفر 10000

 نتايج
 عملكردي

  باال به 2  1.5-2  1-1.5  1-0.5  كمتر و 1

وپرستاران كل نسبت
 نفر 10000 به بهياران
 جمعيت

 نتايج
 عملكردي

 پائين به 60

  
70-60 

  
80-70 

  
90-80 

  
 باال به 90
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  3ادامه جدول

  نوع  شاخص عنوان
  معيارها

0%  25%  50%  75%  100%  
قبل بازنشستگي پذيرش

 شاغلين كل\موعد از
 زيان و سخت مشاغل

 بازنشستگي داوطلب آور

 نتايج
 عملكردي

 به% 25
  پائين

50%- 25%  70%-50%  90%-70%  100%-90%  

هايهزينه سرانه نسبت
 اعتبارات سرانه به رفاهي
 رفاهي

 نتايج
 عملكردي

 به% 50
  پائين

65%-50%  80%-65%  95%-80%  100%-95%  

ها و  پاداش نسبت
هاي كاركنان بر  تشويق
 آموزشي ساعات مبناي

 ها پاداش كل به

 نتايج
 عملكردي

 به% 10
  پائين

20%-10%  
30%-20%  
  باال به 50 و

40%-30%  50%-40%  
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  انجام شدهگزارش اقدمات 

  درمان و بهداشت بخش در انساني نيروي وضعيت
مجوز بهورز و  2500علمي،  هياتمجوز  1150حدود  ،1383در طول برنامه سوم توسعه تا پايان سال 

  .علمي توزيع گرديده است هياتمجوز غير  10850

  سوم برنامه ابتداي از شده توزيع مجوزهاي تعداد: 4جدول 
  مجوز تعداد سال

79-80 5340  
81 2459  
82 2929  
83 1200  
84 14667  
85 14593  
86 13531  
87 12535  

  1384 سال از استخدامي مجوزهاي توزيع در استفاده مورد هاي شاخص
  :ها و عوامل عمومي كه در توزيع مجوز استخدامي در نظر گرفته شده است عبارتند از شاخص

  بخش درمان) الف
  تعداد تخت فعال .1
  موجود تعداد پرستار .2
  اندازي ويژه و تخصصي موجود و در حال راه هاي بخش .3
  تعداد پايگاه فعال اورژانس .4
  ها وضع موجود نيروي انساني پايگاه .5
 ها پايگاه گسترش برنامه .6

  يهاي طبيعي در ماماي ميران زايمان .7
  سزارين .8
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  يمراجعين سرپايي ماماي .9

  بهداشت بخش) ب
  هاي بهداشت تعداد خانه .10
  ضريب محروميت منطقه .11
  جمعيت تحت پوشش .12
  فاصله از مركز .13
  پراكندگي جمعيت .14

 تازهبخش پشتيباني، درصد خروج نيرو، محروميت منطقه و واحدهاي  هاي شاخصترين  عمومي
  .رنداتأسيس كه همگي در تعداد پست بالتصدي تأثير گذ

نسبت  و هاي بالتصدي بهداشتي درماني گري چون درصد پستيهاي د از شاخص ،1387در سال 
به  دهيبه منظور جذب نيروهاي داخلي و سامان (ها  هاي بهداشتي درماني به كل قراردادي قراردادي

  .نيز بهره گرفته شده است) قرارداديپرسنل اوضاع 

  روند تغييرات نيروي انساني وزارت بهداشت و واحدهاي تابعه : 5جدول 
 )علمي هياتنيروهاي رسمي، پيماني، خريدخدمت، هيات علمي و غير (

 )نفر(تعداد سال

78 265447 

80 280823 

81 281600 

82 278419 

83 227964 

84 206671 

85 201138 

86 280398 
87 277711 
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 روند تغييرات نيروي انساني وزارت بهداشت و واحدهاي تابعه: 1نمودار 
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تحصيالت سطح تفكيك بهتابعه واحدهاي و بهداشت وزارت كاركنان تعداد: 6جدول   
 1387 1386 1385 1384 1382 1381 1380 1378 تحصيالت

 زيرديپلم
 58098 61584 54135 60862 10500110571110491493909 تعداد

56/39درصد  64/37  26/37  73/33  45/29  91/26  96/21  92/20  

 يپلمد
 59524 62500 44101 47592 62034 66637 66885 66786 تعداد

16/25درصد  82/23  66/23  28/22  03/23  93/21  29/22  43/21  

 فوق ديپلم
 40889 40071 26876 26563 34099 33822 33352 30133 تعداد

35/11درصد  88/11  01/12  25/12  85/12  36/13  29/14  72/14  

 ليسانس
 81338 78898 50037 45696 58256 47722 47090 39807 تعداد

77/16 15درصد  95/16  92/20  11/22  88/24  14/28  29/29  

 فوق ليسانس
 6148 5790 5991 5836 6182 5707 5628 5335 تعداد

01/2درصد  2 03/2  22/2  28/2  98/2  06/2  21/2  

 دكتري
 31714 31555 19998 20122 23939 22800 22157 18385 تعداد

93/6درصد  89/7  1/8  6/8  74/9  94/9  25/11  42/11  

 277711 280398 265447580523281602278419206671201138 تعداد جمع
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 1387 1386 1385 1384 1382 1380 1387 استخدام نوع

 رسمي
 150783 153352 154505 157615 209451 219180 216981 تعداد

 54.26 54.69 76.82 76.26 75.23 78.05 81.74 درصد

 پيماني
 48674 48172 32813 26096 23108 21189 21.12 تعداد

 17.53 17.18 16.31 12.63 8.3 7.55 7.92 درصد

 خدمت خريد
 66834 71535 4297 4393 18893 15625 16044 تعداد

 24.07 25.51 2.14 2.13 6.79 5.57 6.04 درصد

 كارگر
 11420 7340 9523 18567 26967 24802 11410 تعداد

 4.11 2.62 4.73 8.98 9.69 8.83 4.3 درصد

 277711 280399 201138 206671 278419 280823 265447 تعداد كل

  موقت انساني نيروي توزيع و تامين با مرتبط اقدامات

  خدمت پزشكان و پيراپزشكانتصويب و اصالح و عملكرد قانون 
اولين مصوبه در مورد خدمت اجباري پزشكان و پيراپزشكان پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 

التحصيالن گروه پزشكي و  آن كليه فارغ ،توسط شوراي انقالب صورت گرفته كه به استناد 58
حداقل يكسال آن در وزارت بهداشت و بقيه  كه سال خدمت شدند 3 ارايه به پيراپزشكي موظف

در مورد خدمت خارج از  1360در سال . بصورت خارج از مركز يا خدمت نظام وظيفه بوده است
سال خدمت  2موجب آن پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان  هاي صورت گرفت كه بمركز اصالحيه

 62اصالحيه بعدي در سال  .مت خارج از مركز مي گذراندندسال خد 3اجباري در وزارت بهداشت و 
ادامه داشت تا  1367اين روند تا سال  .سال در نظر گرفته شد 3بود كه به استناد آن خدمات اجباري 

رساني بيشتر به مناطق روستايي كشور،  به منظور خدمات .سال اعالم شد 5اينكه كل مدت خدمات 
موجب آن تعدادي از مشموالن  هتصويب شد كه ب 02/10/69بهداشت در آوران  قانون نحوه تشكيل پيام

كه اين گروه  گرفتند هاي مختلف پزشكي در اختيار وزارت بهداشت قرار مي در رشتهالتحصيل  فارغ
ضمناً آخرين اصالحات قانون . نددرسان آور بهداشت به اتمام مي خدمت سربازي را تحت عنوان پيام

 استخدام نوع تفكيك به تابعه واحدهاي و پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت كاركنان: 7جدول 
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آور  پيام 13454سال گذشته تعداد  12موجب اين قانون در طي  به. شد انجام 1375نيز در سال 
تر  بهداشت در مراكز بهداشتي درماني كشور در مناطق با ضريب محروميت چهار پنجم و محروم

اند به شرح جدول اند كه تعداد پزشكاني كه به همين استناد خدمات خود را انجام دادهبكارگيري شده
  :ذيل مي باشند

  سال گذشته 12تعداد پزشكان در طي : 8جدول 
  87  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  سال

  33  56  55  103  232  274  362  320  561  627  743  589  1126  ادتعد

  ).باشدمي بهداشت وزارت سهميه كاهش اساس بر آوران پيام تعداد كاهش روند(

  :هاي قانون مزايا و ويژگي
  ترين راه براي تامين نيروي انساني پزشكي مناطق محروم عمده •
 التحصيالن فارغفرصتي براي اشتغال و كسب تجربه  •

  شناسايي و بكارگيري افراد كارآمدفرصت  •
  )از طريق تزريق دانش روز(بهسازي سيستم  •

 .)حجم خدمات بهداشتي بر اساس شرايط برون سازماني بسيار متغير است(ايجاد انعطاف در سازمان 

هزار نفر از مشمولين قانون در حال خدمت  30 حدوددر حال حاضر  ،اي با توجه به آمارهاي مقايسه
با مقايسه اين تعداد نيروي طرحي با شاغلين . باشندهاي مختلف وزارت بهداشت ميدر زير مجموعه

خوبي ه توان تاثيرگذاري اين نيروها را در سيستم بهداشت درمان ب درماني، مي -ثابت مشاغل بهداشتي
  .نمايش داد

 ،به تبع قوانين و مقررات جاري از انجام خدمات اجباري معاف گرديدهالتحصيالن  فارغبخشي از اين 
اند كه بر  آنان خدمات موصوف را در مناطق مورد نياز وزارت متبوع به انجام رسانده% 70ولي حدود 

عليرغم عدم وجود آمار و . باشند نفر مي 186123 حدود  ،سال گذشته 10در طي  ارايهاساس آمار قابل 
براساس اطالعات كسب شده از كارشناسان باسابقه اين  58ـ 75 هاي سالشده مربوط به اطالعات ثبت 

  .نيز حاكم بوده است ها سالوضعيت مشابهي در همان  رسد مينظر  هب ،مجموعه
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علوم پزشكي كشور را  يها دانشگاهدرماني  - در حال حاضر حدود يك پنجم شاغلين مشاغل بهداشتي
دهند كه عمدتاً در مناطق محروم كه تامين  مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان تشكيل مي

  .اند بكارگرفته شده ،نيروي انساني دائم امكانپذير نبوده
عمده اين معاونت و در واقع مركز تامين و توزيع نيروي انساني سابق، تامين  يها فعاليتيكي ديگر از 

قبل از  هاي سالاين فعاليت از . توزيع پزشكان خارجي در مراكز بهداشتي درماني كشور بوده استو 
در اين راستا تعداد قابل توجهي پزشك . انقالب آغاز و با پيروزي انقالب اسالمي ادامه پيدا كرده است

 ،اند رگيري شدهبكا)  عمدتاً مناطق غيربرخوردار(درماني كشور  -عمومي و متخصص در مراكز بهداشتي
ي، عقد قرارداد و انجام امور اداري ذيربط با هماهنگي يت اين مجموعه در اين خصوص شناسايكه فعال

ها مانند وزارت امور خارجه، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي  و همكاري ساير وزارتخانه
بعد از انقالب اسالمي،  هاي سالخوشبختانه با توجه به تربيت نيروي انساني متخصص طي . بوده است

شروع به ترك كشور  70كم با پزشكان ايراني جايگزين شده و از اوايل دهه  اين گروه از پزشكان كم
كه در ايران ازدواج ) نفر 150حدود (عداد اندكي از اين گروه پزشكان در حال حاضر تنها ت. كردند

كه امور اجرايي مربوط به آنان  اند هماند در كشور باقي ،كرده و صاحب همسر و فرزند ايراني هستند
  .گيرد كماكان از طريق اين معاونت انجام مي

التحصيالن  خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در حال حاضر فقط براي فارغ
ژي و علوم راديولو ،هوشبري ،اتاق عمل ،پرستاري ،داروسازي ،هاي پزشكي، دندانپزشكي رشته

التحصيالن به صورت داوطلبانه خدمات مذكور را انجام  و ساير فارغ ،اجباري استآزمايشگاهي 
  .دهند مي

 :موارد معافيت از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

 ايثارگران •

  سال 45سن باالي  •
  )به تاييد شوراي عالي پزشكي(بيماران  •
  .باشند آموختگان خارج از كشور به شرطي كه از ارز دولتي استفاده نكرده دانش •
 .شوند هايي كه به تشخيص وزارت بهداشت مازاد بر نياز شناخته مي رشته آموختگان دانش •

 .اند هبانواني كه همسرانشان فوت كرد •

 استعدادهاي درخشان •
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 .ماه خدمت داوطلبانه در جبهه دارند 6 افرادي كه •

 تك فرزند خانواده •

 .دارند را يكه حضانت فرزند بانواني •

  .دهند تحصيل انجام مي فراغت از بعد از وظيفه را افرادي كه خدمت نظام •
اين مختلف به يكي از داليل فوق از انجام هاي  التحصيالن رشته فارغهزار نفر از 10000ساالنه حدود 

 .گردند خدمات معاف مي

  :حال عبارتند از وظايف اصلي واحد تامين و توزيع دفتر مديريت منابع انساني در گذشته و
 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان توزيع مشمولين  •

 بهداشت  آوران پيامتوزيع  •

  توزيع نيروي انساني مورد نياز كشور از طريق اتباع كشورهاي بيگانه تأمين و •
عملكرد اين معاونت در خصوص تامين نيروي انساني  ،به بعد 1375براساس آمار موجود از سال 

  :باشد ميدرماني جهت اشتغال در مناطق محروم به شرح ذيل  - بهداشتي

  ):راپزشكانين قانون خدمت پزشكان و پيمشمول(موقت  يروهايع نيتوز يشاخص فعل
  )مشمولين ت تعداديمحدود+  ها دانشگاهاز ياعالم ن+ ن يل مشموليتما+  يت قانونيمحدود(

 پيراپزشكي و پزشكي هاي رشته كليه در التحصيل فارغ نفر 17000 متوسط بطور ساالنه توزيع .1
 پزشك نفر 2000 متوسط بطور تعداد اين از كه پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمول

 .باشند مي

  87 اول نيمه تا 75هاي سال در طرحي نيروهاي اعزام آمار: 9جدول 

  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77 رشتة تحصيلي رديف
اول  نيمه

87 

23 پزشكي 1
13
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53
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09
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27
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19
60

 

74
1 
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40
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14
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22 داروسازي 3
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27
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25
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24
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27
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21
9 

10
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9ادامه جدول   

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77  رشتة تحصيلي رديف
اول  نيمه

87 

4 
علومدكتراي

 آزمايشگاهي

7  3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 
 آزمايشگاهي علوم

93 )غيردكترا(
3 

10
71

 

13
14

 

12
37

 

14
35

 

13
34

 

12
82

 

13
57

 

12
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13
79
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50 پرستاري 6
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8 

22
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9 
 راديولوژي

51 )غيرمتخصص(
2 
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68
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57
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56
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21
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23 مامايي 10
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27
89
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41
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41
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25
87

 

26
40
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17
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70

 

10
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77
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59
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8 

25
8 

10
0 

98 عمومي بهداشت 13
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33
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13
69

 

12
13
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15
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14 
 صنايع و تغذيه
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9 

16
7 

16
3 

14
7 

15
1 

14
5 

13
4 

13
1 

14
4 

19
3 

42
4 

21 پزشكي مدارك 15
8 

32
4 

35
9 

36
2 

43
3 

39
8 

33
7 

38
5 

32
8 

34
5 

14
3 

47 كاردرماني 16
 

58
 

44
 

41
 

43
 

35
 

41
 

25
 

46
 

70
 

22
 



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

520 
 

9ادامه جدول   

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77  رشتة تحصيلي رديف
اول  نيمه

87 

67 درماني گفتار 17
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41
 

47
 

41
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 53

 

68
 

20
 

12 باليني روانشناسي 18
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72
 

63
 

66
 

84
 

95
 

11
3 93
 

12
5 

12
7 76
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26 
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 پزشكي
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14
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بهداشت كه از اين تعداد بطور  رانآو پيامنفر مشمول قانون  1106توزيع ساالنه بطور متوسط  .2
% 25سهميه وزارت بهداشت از  ذكر است در حال حاضر هالزم ب .باشند نفر پزشك مي 420 متوسط

آور گرديده  ن امر موجب كاهش محسوسي در جذب نيروي پياماي هك ،كاهش يافته است %10به 
  است 

  87 تا 75هاي سال در آوران پيام اعزام آمار: 10جدول 

 رديف
 رشتة

 تحصيلي

 سال

75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  
 مهين

 اول
87  

11 پزشكي 1
26

 

58
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74
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56
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23
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33
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37
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22
 

15
 

17
 

11
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4 

 دكتراي
 علوم

 آزمايشگاهي

1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
 علوم
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 )غيردكترا(
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10جدول ادامه   

 رديف
 رشتة

  تحصيلي

 سال

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

 مهين
 اول
87 

9 
 راديولوژي

11 )غيرمتخصص(
9 64
 

10
0 73
 

78
 

62
 

60
 

57
 

43
 

27
 

25
 

17
 

11
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مامايي 10
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 بهداشت
19 محيط

2 71
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 و تغذيه
 صنايع
 غذايي

12
 8 23
 

12
 

14
 5 4 5 2 1 4 0 0 

15 
 مدارك
 پزشكي

4 6 15
 

26
 

13
 

13
 

11
 4 8 5 1 6 4 
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18 
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10امه جدول اد  

 رديف
 رشتة

  تحصيلي

 سال

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

 مهين
 اول
87 

19 
 شنوايي
 سنجي

0 0 3 2 1 1 3 1 1 1 0 0 1 

20 
 بينايي
 سنجي
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 نظر مورد هايرشته رد  87 تا 75 هاي سال التحصيالنفارغ آمار: 11جدول 

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 تحصيلي رشتة  رديف
 نيمه
 87اول
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  11ادامه جدول 

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 تحصيلي رشتة  رديف
 نيمه
 87اول

17 عمومي بهداشت  13
95

 

24
08

 

26
99

 

29
76

 

28
75

 

27
79

 

26
98

 

28
47

 

20
96

 

26
43

 

10
20

 

14  
 صنايع و تغذيه

33 غذايي
3 

41
5 

35
4 

42
7 

44
8 

42
2 

36
8 

44
9 

35
0 

40
5 

16
6 

44 پزشكي مدارك  15
6 

53
4 

57
2 

68
8 

76
1 

68
7 

68
5 

78
3 

62
1 

70
6 

30
9 

72 كاردرماني  16
 

88
 

10
3 77
 

76
 

10
9 98
 

83
 

92
 

13
7 60
 

90 درماني گفتار  17
 

10
5 87
 

77
 

10
0 

10
9 

11
9 

10
2 

12
5 

13
2 69
 

36 باليني روانشناسي  18
 

65
8 

10
86

 

98
9 

97
3 

98
7 

81
7 

78
4 

67
3 

77
6 

34
2 

68 سنجي شنوايي  19
 

75
 

97
 

84
 

69
 

97
 

71
 

86
 

68
 

76
 

51
 

51 سنجي بينايي  20
 

81
 

11
0 

10
6 89
 

87
 

81
 

93
 

10
5 

11
2 52
 

 فيزيوتراپي  21
24 )غيرمتخصص(

0 

24
2 

24
5 

24
0 

26
0 

23
8 

24
1 

21
2 

26
9 

29
2 

12
0 

18 اجتماعي خدمات  22
1 

16
0 

38
7 

47
5 

51
5 

51
5 

52
3 

48
8 

12
3 

44
7 

15
5 

23  
 خدمات مديريت

90 بهداشتي
 

10
7 

15
8 

14
3 

19
6 

21
8 

19
3 

23
6 

23
6 

24
1 

12
1 



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

526 
 

11دامه جدول ا  
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ت وزيران به استناد قانون دنبال تصميم هيا هب ،1354واحد اتباع خارجي در وزارت بهداشت از سال 
مرجعي براي شكل گرفت و هدف از تشكيل اين واحد  1349استخدام متخصصين خارجي مورخ 

نظارت بر امور مربوط به كاركنان خارجي بخش بهداشت و درمان كشور  رسيدگي و ،توزيع، تامين
ه با كثرت نيروهاي متخصص هوزارت بهداشت در مواج 1370پس از انقالب فرهنگي در  .بوده است

دنبال ه ب .گرفتايراني تصميم به عقد قرارداد جديد با اتباع خارجي و همچنين قطع مزاياي ارزي آنان 
نفر رسيد و  1607به  1371تعداد كل نيروهاي خارجي در سال  ،براي قطع مزاياي ارزيگيري  تصميم

  .دنبال اين تصميم تعداد زيادي بتدريج از كشور خارج شدنده ب
بيشترين داليل ماندگاري آنان  .استپرونده فعال مربوط به اتباع خارجي موجود  150در حال حاضر 

انتقال  كه بكارگيري، نقل و ،استداشتن همسر و فرزند ايراني ) ب و پناهندگي سياسي) الفبه ترتيب 
  .استانجام امور مربوط به آنان از وظايف اين دفتر  و

 به پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون به مربوط اجرايي امور واگذاري طرح
 كشور پزشكي علوم يها دانشگاه

با هدف  -و اجراي عدم تمركز مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان اجراييواگذاري امور 
خدمت به متقاضيان  ارايه، افزايش سرعت )از شهرستان به تهران خصوصاً(كاهش مراجعات متقاضيان 

مشكالت متعاقب آن در مورد دانشجوياني كه از  ها وبين شهري، كاهش هزينه هاي كاستن مسافرتو 
صريح  صبا عنايت به نبا اجراي اين طرح و . باشداالجرا مي اند الزمالتحصيل شده ارغف 4/83/ 1 تاريخ

ها و انتقال به  ستادي وزارتخانههاي  حوزهقانون برنامه سوم توسعه مبني بر تفكيك وظايف اجرايي از 
هاي  دانشكده و ها دانشگاهدستورالعملي تهيه گرديده كه بموجب آن  ،واحدهاي استاني و شهرستاني

خواهند بود در چارچوب مقررات خاصي رأساً نسبت به صدور معرفينامه شروع  قادرعلوم پزشكي 
خدمات گواهي پايان خدمات و نيز گواهي معافيت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و 

نام  زير را توان موارد ترين نتايج طرح مي از عمده .پيراپزشكان براي مشمولين اين قانون اقدام نمايند
  :برد
 عدم تمركز هاي سياستاجراي  و ها دانشگاهاستقالل  •

افزايش رضايتمندي مراجعين و مشمولين از طريق كاهش هزينه و مخاطرات سفرهاي متعدد بين  •
 شهري

 ايجاد فرصت بيشتر براي ستاد در جهت تحكيم وظايف حاكميتي •
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 :يلي طرحصگزارش تف

 :راپزشكان مبني بريمربوط به قانون خدمت پزشكان و پ اجراييات يبا توجه به عمل

  ،نفر 20000اعزام ساالنه حدود  •
  ،)بيبا همان ترك(نفر 20000 يانجام خدمات برا يصدور گواه •
  و نفر4000حدود  ت از انجام خدماتيصدور معاف •
 ام آور بهداشتياعزام پ •

 :است گرديده اجرا قابل و طراحي فاز سه در طرح اين

 در ها دانشگاهراپزشكان به يمربوط به قانون خدمت پزشكان و پ اجراييات يعمل يواگذار يك فاز
 :موارد ذيل

 مورد در 19000حدود  كشور يعلوم پزشك يها دانشگاهانجام خدمات توسط  يصدور گواه .1
  و سال

 يعلوم پزشك يها دانشگاهنده يشروع خدمات توسط نما نامه يمعرفانجام امور مربوط به صدور  .2
  .ن به ستاد وزارت بهداشتياز به مراجعه مشموليبدون ن

 :توان خالصه نمود را بدين شرح مينتايج اجراي فاز يك 

 مراجعه 24000ن فاز حدود يا ياجرا با :ر در كاهش بار مراجعات به ستاد وزارت بهداشتيتاث •
  .ران به ستاد وزارت بهداشت حذف شده استيدر سال از سراسر ا) 48%(

از  )%59( ين شهريسفر ب 21000ن فاز حدود يا يبا اجرا :ين شهريب يكاهش سفرهار در يتاث •
 .به تهران حذف شده است يمراكز دانشگاه

زان يدر ستاد به م اجرايي ياتيكاهش حجم عمل :ستاد اجراييات ير در كاهش حجم عمليتاث •
 )انجام خدمات يصدور گواه(درسال  )%38( مورد 19000حدود 

 :اقدامات ذيل صورت گرفته است واگذاري دو فازدر 

 ،لينامه شروع خدمات توسط دانشگاه محل تحصيصدور معرف .1

 و ليها توسط دانشگاه محل تحص تياز معاف يا بخش عمده صدور .2

 ها دانشگاهنده ينامه شروع خدمات توسط نمايل صدور معرفيت و تسهيتقو .3

را به  راپزشكانيمربوط به قانون خدمت پزشكان و پ اجراييات يعمل يفاز دو واگذاراجراي  مراحل
 :تشريح نمودتوان  ميشرح ذيل 
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 ليمحل تحص يعلوم پزشك يها دانشگاهت توسط يمعاف يها يصدور گواه .1

جهت  ينمشمول يلمحل تحصي امه شروع خدمات توسط دانشگاه علوم پزشكينصدور معرف .2
 )صادرهي ها امهينمعرف %82حدود (شروع خدمات در همان دانشگاه 

نامه شروع خدمات يافت معرفيجهت در يعلوم پزشك يها دانشگاه گاننديت نقش نمايتقو .3
 ن به ستاد وزارتيم مشمولياز به مراجعه مستقيبدون ن

 :تايج اجراي فاز دون

 %89 حدود مورد 45000ر كاهش بار مراجعات حدود يتاث •

 %84 حدود مورد42500ات حدود يكاهش حجم عمل •

  %94حدود  21000حدود يشهر نيب يكاهش سفرها •

  :عبارتست از اپزشكانريمربوط به قانون خدمت پزشكان و پ اجراييات يعمل يواگذار سه فاز
كشور  يعلوم پزشك يها دانشگاهبهداشت و  ن ستاد وزارتيب web  تحت يا انهيرا يشبكه ارتباط يك

 به روز، آمار صحيح ودسترسي به  علوم پزشكي، يها دانشگاهبه جهت دسترسي سريع به عملكرد 
 4ن پروژه دراي  هوزارت بهداشت طراحي شده است ك ستاد كاهش عمليات اجرايي غيرضروري در

  :شده است ريزي برنامهبه شرح ذيل مرحله 
  فاز شناخت .1
  فرآوريفاز  .2
  ساختفاز  .3
 انتقالفاز  .4

  .حال انجام فاز ساخت هستيم در انجام شده است و 2و1كه در حال حاضر فاز 

طرح از ديدگاه مشتريان به لحاظ صرفه اقتصادي و ساير عوامل موثر در  تحليل
 رضايتمندي

 هزينهاز لحاظ ) الف

 :ك سفر به تهرانينه ينحوه برآورد حداقل هز

% 20نه اقامت حدود يهز+  ينه رفت و آمد داخل شهريهز +وعده غذا  3نه يهز+ ط اتوبوس ينه بليهز
 .ن در مهمانسرايمراجع
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بطور  ،نيعمل آمده از مشمول هب يكه از نظرسنج يرقم( تومان برآورد شده است 25000ن رقم يا* 
  )تومان بوده است 28000متوسط 

راپزشكان يمربوط به قانون خدمت پزشكان و پ ين مجبور به سفرجهت انجام امور اداريتعداد مشمول
 سفر در سال 40000 يطرح واگذار يقبل از اجرا

 نامه شروع خدماتيافت معرفيدر يا براه شهرستانسفر از  16000دود ح :شامل ين شهريب يسفرها
ت از يافت معافيدر يسفر برا 8000، ان خدماتيپا يافت گواهيدر يها برا سفر از شهرستان 16000

  انجام خدمات
 واگذاري طرح اجراي از قبل شهرستاني مراجعين به شده تحميل هاي هزينه •

 ك سفرينه يهز × تعداد سفرها در سال = ل شدهينه تحميكل هز

  )ارد تومان در ساليليك مي( 25000×  40000= تومان 1000000000
 تحميل شده به مراجعين شهرستاني هاي هزينهكاهش  ميزان تاثير اجراي فاز يك بر •

 كاهش تعداد سفرها درسال× نه هر سفر يهز = ييصرفه جو

  21000×  25000= 525000000 تومان 
 2تحميل شده به مراجعين شهرستاني در پايان فاز  هاي هزينهير اجراي طرح در كاهش تاث •

 كاهش تعداد سفرها× ك سفر ينه يهز =ييصرفه جو

  37600×  25000= تومان 940000000

 مسافتاز لحاظ ) ب

 )لومتريك 700( يكطرفه - تهران تا ك سفري يموده شده براين مسافت پيانگين مييار تعيمع

تعداد /تا تهران ها دانشگاهمجموع فاصله شهرهاي محل استقرار  = موده شدهيپ مسافتن يانگيم
  ها دانشگاه

 :كل مسافت پيموده شده در سال قبل از اجراي طرح واگذاري •

  كل مسافت= تعداد سفرها × ميانگين فاصله شهرها تا تهران 
   لومتريك 28000000 = 40000×  700
 مسافت پيموده شدهر اجراي فاز يك در كاهش تاثي •

 كاهش تعداد سفرها× ميانگين فاصله  = كاهش مسافت پيموده شده

  21000×  700 = كيلومتردر سال 14700000
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 2تاثير اجراي طرح در كاهش مسافت پيموده شده تا پايان فاز  •

 كاهش تعداد سفر ×ن فاصله تا تهران يانگيم = موده شدهيكل مسافت پ

  37600×  700 = لومتر در ساليك 25690000

 زماناز لحاظ ) ج

 انجام امور مربوط به قانون يبرا ين شهرستانيكل زمان صرف شده توسط مشمول

 سفر متوسط زمان هر× تعداد سفرها  = كل زمان صرف شده

  روز5/1×  40000 = روز 60000
  .شود يزمان تلف م سال 164گر ساالنه حدود يبه عبارت د

 يك فاز اجراي از پس وقت اتالف از جلوگيري ميزان •

 شده ييجو زمان صرفه=  كاهش تعداد سفر× هر سفر  يمتوسط زمان الزم برا

  5/1 روز × 21000 = 31500روز
 ين شهرستانيسال در وقت مشمول 86ن فاز ساالنه حدود يا يگر با اجرايبه عبارت د

  .شده است جويي صرفه
 2 فاز پايان تا وقت اتالف كاهش در طرح اجراي تاثير •

 شده ييجو زمان صرفه= كاهش تعداد سفر× هرسفر  يزمان الزم برامتوسط 

  روز 56400 =سفر 37600× روز  5/1
 ين شهرستانيسال از اتالف وقت مشمول 154ن فاز ساالنه حدود  يا يبا اجرا گريبه عبارت د

  .خواهد شد يريجلوگ

 كاركنان بهسازي و توسعه با مرتبط اقدامات

  گروه آموزش
اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد، در سطح  ،كاركنانآموزش و بهسازي 

شود و  وري مي سازماني باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملي و فراملي منجر به افزايش بهره
ايجاد و يا در اختيار  ،شود مي ها سازمانتوان گفت يكي از اقدامات زيربنايي كه باعث كارآمدي  مي

توانند به  يي ميها آموزشالبته . گرفتن و توسعه پيوسته سرمايه انساني از طريق آموزش و بهسازي است
  .دار، پيوسته و پرمحتوا و اثربخش باشند افزايش كارآيي دامن زنند كه هدف
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آموزش  ،فناوري پر شتابيكي از عوامل سازگاري با تغييرات ناشي از پيشرفت روزافزون و همچنين 
  در گرو افزايش كارآيي منابع انساني است  ها سازمانافزايش كارآيي  .توسعه منابع انساني است

و افزايش كارآيي منابع انساني در بند آموزش و توسعه دانش و مهارت و ايجاد رفتارهاي مطلوب براي 
دار،  ارآيي دامن زنند كه هدفتوانند به افزايش ك يي ميها آموزشالبته . آميز است كاركردن موفقيت

  ريزي برنامهپيوسته و پرمحتوا باشند و كارشناسان و استادان و مربيان مجرب در امور آموزش، آنها را 
هاي علمي و  پيشرفت توانند نيروهاي انساني يك سازمان را همگام با مي ها آموزشاين . اجرا كنند و
  .كميت كارهاي آنان مؤثر باشندبه حركت درآورند و در ارتقاي كيفيت و  يورافن

برنامه سوم و راستاي مواد قانوني دولت جمهوري اسالمي ايران در  ،هاي فوق با توجه به واقعيت
اجراي دوره هاي آموزشي متناسب با مشاغل مورد  ،چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  .قرار داده است تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارآيي آنان را مورد تأكيد
با تفويض امر آموزش كاركنان به دفتر مديريت منابع انساني، واحد آموزش و  1382از ابتداي سال 

هاي شغلي كليه كاركنان به  و افزايش توان مهارتسطح علمي  ارتقايكاركنان با هدف  يساز توانمند
دولتي يا غير به بخش  يها دورهاز طريق واگذاري به مراكز معتبر (صورت مستقيم و يا غير مستقيم 

اقدامات انجام شده ساير  .مختلف آموزشي نموده است هاي و برنامهاقدام به برگزاري دوره ها  ،)دولتي
  :بدين ترتيب خالصه نمودتوان  ميرا نيز  آموزش كاركناندر زمينه 

  :آموزشي هاي دوره برگزاري •

  87- 82 يها سال طي آموزش ساعت نفر ميانگين: 12جدول 

 1387 1386 1385  1384  1383  1382  سال

 ساعت نفر
  آموزش

26  56  60  68 58 34 

  :همايش برگزاري •
رساني مناسب، هماهنگي بين بخشي و توجيه مديران نيروي انساني و كاركنان ستاد منظور اطالع هب

علمي و  ارتقاي، الزم براي ارتباطات بيشتر و حفظ وحدت رويه هاي زمينه، ايجاد ها دانشگاهو 
 و دستيابي به اهداف وزارت ها ماموريتپيشبرد  و كاربردي آنها در زمينه مديريت منابع انساني



مديريت منابع انساني  
 

533 
 

در جدول  با عناوين ذكر شده هايي همايشتاكنون  80از سال  ،بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  . برگزار شده است 13شماره 

  تاكنون 1380اي برگزار شده از سال همايش ه آمار: 13جدول 

  برگزاري محل  موضوع  عنوان  سال  رديف

1  1380 
 انساني نيروي مديران كارگاه اولين

  پزشكي علوم هاي دانشگاه
-  

 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  اصفهان

2  1380 

 مديران كارگاه همايش دومين
 علوم هاي دانشگاه انساني نيروي
  پزشكي

-  
 و پزشكي علوم دانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  تهران

3  1380  
 مديران كارگاه همايش سومين
 علوم هاي دانشگاه انساني نيروي
  پزشكي

-  
 و پزشكي علوم دانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  كرمان

4  1381  
 نيروي مديران همايش چهارمين
  پزشكي علوم هاي دانشگاه انساني

-  
 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  شيراز

5  1381  
 نيروي مديران همايش پنجمين
  پزشكي علوم هاي دانشگاه انساني

  عملكرد بر مبتني مديريت
 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  بوشهر

6  1381  
 نيروي مديران همايش ششمين
  پزشكي علوم هاي دانشگاه انساني

  كيفيت مديريت
 و پزشكي علوم دانشگاه
  يزد درماني بهداشتي خدمات

7  1382  
 نيروي مديران همايش هفتمين
  پزشكي علوم هاي دانشگاه انساني

  كاركنان آموزش
 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  تبريز

8  1382  
   نيروي مديران همايش هشتمين
  پزشكي علوم هاي دانشگاه انساني

 مردم كرامت حفظ و ارتقا
  اداري نظام در

 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  مشهد
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  13ادامه جدول 
  محل برگزاري  موضوع  عنوان  سال  رديف

9  1382  
 نيروي مديران همايش نهمين
  پزشكي علوم هاي دانشگاه انساني

 تاكيد با عملكرد مديريت
  عملكرد بر مبتني پرداخت

 پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي وخدمات

  عباس بندر

10  1383  
نيرويمديرانهمايشدهمين
 علوم هاي دانشكده و انساني
  پزشكي

 ادارات عملكرد بررسي
  انساني نيروي امور

 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  شيراز

11  1384  
 نيروي مديران همايش يازدهمين

  پزشكي علوم هاي دانشكده انساني
 منابع مديريت توسعه
  انساني

 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  كردستان

12  1384  
مديرانهمايشدهميندواز

 علوم هاي دانشكده انساني نيروي
  پزشكي

 مديريت بهبود راهكارهاي
  انساني منابع

 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  اهواز

13  1385  
 نيروي مديران همايش سيزدهمين

  پزشكي علوم هاي دانشكده انساني

 منابع توسعههايچالش
 امنيت رويكرد با انساني
 هاي سرمايه جذب و شغلي
  فكري

 و پزشكي علوم دانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  تبريز

14  1386  
مديرانهمايشچهاردهمين

 علوم هاي دانشكده انساني نيروي
  پزشكي

 منابع مديريت هاي نقش
  انساني

 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  اصفهان

15  1387  
 نيروي مديران همايش پانزدهمين

  پزشكي علوم هاي دانشكده انساني
 هاي سرمايه مديريت
  انساني

 و پزشكي علومدانشگاه
 درماني بهداشتي خدمات
  شهركرد

 اداري امور مديران و كشور پزشكي علوم يها دانشگاه پشتياني معاونين براي دفتر اين همچنين
  .است نموده برگزار هايي همايش نيز ها زارتخانهو
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  درماني بهداشتي رسته شغلي هايرشته نيازسنجي •
هيات محترم دولت در خصوص  13/2/84ه مورخ 32823ت/7663در راستاي اجراي مصوبه شماره

نيازسنجي  ،پيشرفته آموزش كاركنان مبني بر لزوم انجام نيازسنجي آموزشي كارگاه مقدماتي و
علوم پزشكي شهيد بهشتي و شيراز با حضور  يها دانشگاهآموزشي مشاغل طي دو مرحله در 
دانشگاه پايلوت پنج  شد و مقرر گرديد ريزي كشور برگزار نماينده سازمان مديريت و برنامه

 بهداشت وزارت ساختار در موجود مشاغل كليه هماهنگ، ييالگو اساسبر  را ينيازسنجي آموزش
 نيازسنجي زير شرح هب را درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشكده/ ها دانشگاه و

  :نمايند
  )بخش درمان(مشاغل رشته بهداشتي درماني  :دانشگاه مشهد .1
  )بخش بهداشت(مشاغل رشته بهداشتي درماني  :دانشگاه شيراز .2
  مشاغل رشته اداري مالي :دانشگاه لرستان .3
  مشاغل رشته آموزشي و فرهنگي :دانشگاه كردستان .4
  امور اجتماعي مشاغل رشته :دانشگاه شهيدبهشتي .5

پايلوت نيز آموزش داده شد و  يها دانشگاهبه كارشناسان  10015 گانه ايزو هشتهاي  دستورالعمل
. ها به انجام رسانند االمكان منطبق با اين دستورالعمل كليه اقدامات خود را حتي ها دانشگاه مقرر شد

نظر و رفع اشكال  براي تبادلروزه  هاي يك يايهر از چندگاهي گردهم ،در طول انجام نيازسنجي
پايلوت و حفظ مسير اصلي نقاط  يها دانشگاهشد تا ضمن ايجاد هماهنگي در اقدامات  مي برگزار

  .قابل بهبود اصالح گردد
اقدامات  ،در دانشگاه كردستان برگزار گرديد 1384در همايش مديران نيروي انساني كه در تابستان 

ي علوم ها دانشگاهت به اطالع مديران نيروي انساني كليه ي پايلوها دانشگاهانجام شده توسط 
 يها دانشگاهنتايج نيازسنجي  .پزشكي رسيد و فرآيند نيازسنجي نيز براي آنان تشريح گرديد

  .قرار گرفت ها دانشگاهدر اختيار همه  1384پايلوت در اواخر سال 
عنوان مشاغل تخصصي  هب درماني -از آنجا كه وظيفه تعيين نيازهاي آموزشي مشاغل بهداشتي

شغل را شامل  51آموزشي اين مشاغل كه حدود  نيازسنجيدستگاه به عهده وزارت متبوع بود، 
ي علوم پزشكي در رسته ها دانشگاهي از نتايج نيازسنجي رگي شد با همكاري مشاور و بهره مي

 ،عنوان شغليتخصصي بهداشتي و درماني در ستاد وزارتخانه انجام شد و نتايج نيازسنجي هر 
آموزش و برگزاري آزمون، ساعت  ارايهعناوين آموزشي مورد نياز، محتواي آموزشي، نحوه 
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كشور  ريزي برنامهآموزش مورد نياز و ساير اطالعات در قالب فرم مورد نظر سازمان مديريت و 
هاي تخصصي قرار گرفت تا پس از اعمال نظرات كارشناسي آنان  تدوين و در اختيار معاونت

در اين مجموعه از مستندات . كشور ارسال گردد ريزي برنامهجهت تصويب به سازمان مديريت و 
صورت مجزا و با استفاده از ساير الگوها اقدام به نيازسنجي مشاغل  هكه ب هايي دانشكده/ ها دانشگاه

تبريز، زابل، اصفهان،  يها دانشگاهاز جمله  ؛بودند كرده ارايهرا  نموده و نتيجه اقدامات خود
رشته شغلي به تاييد و تصويب  29تعداد  1385در سال . بهره گرفته شد ،زاهدان، يزد و رفسنجان

رشته شغلي سال قبل مورد  29رشته شغلي از  17تعداد  1386سازمان مديريت رسيد و در سال 
رشته شغلي جديد به آن اضافه شد و به تصويب  9نيازسنجي  بازنگري و اصالح قرارگرفت و
در  وشد  رساني اطالعي علوم پزشكي ها دانشگاههاي جداگانه به  رسيد و هر دو بار طي بخشنامه

مواردي از قبيل  هاو تصويب آن ارايه ،كه براي تكميل ،اند  رشته شغلي باقي مانده13حال حاضر 
مشاوره واحدهاي تخصصي وزارت  ي علوم پزشكي، همكاري واه دانشگاهاعالم نتايج نيازسنجي 

بندي و ارسال و  نظرات تخصصي و بازنگري، جمع ارايهبهداشت در مطالعه، تكميل، بازنگري و 
اخذ مصوبه از سازمان مديريت توسط كارشناسان آموزش دفتر مديريت منابع انساني ضروري 

  .باشد مي

 آموزشي نيازسنجي افزار نرم اندازي راه و تهيه •

 در آن سازي بهينه و كاركنان آموزش سيستم تحليل و طراحي« عنوان تحت تحقيقاتي طرح انجام
 1385 سال ابتداي در بود، شده آموزشي افزار نرم تدوين به منجر كه »قزوين پزشكي علوم دانشگاه

 براي آموزشي شناسنامه و گرفته صورت آموزشي هاي دوره اطالعات ورود و گرديد نصب دفتر در
  .شد تشكيل پيماني و رسمي كاركنان

 آموزشي هاي برنامه اثربخشي سنجش •

 بخشي اثر سنجش ،گذشته يها سال طي بهسازي و آموزش واحد مهم هاي اولويت از يكي
 در كاركنان، وقت و منابع اتالف از پيشگيري هدف با و راستا همين در بود، شده برگزار هاي دوره
 و گرفته قرار بررسي مورد انگليسي زبان و ICDL يها آموزش اثربخشي ميزان ارزيابي جاري سال
  .شود استفاده آتي هاي ريزي برنامه در ارزيابي اين نتايج از است نظر در

 سطح دو در و بوده تحليلي -توصيفي بصورت مذكور يها آموزش اثربخشي ارزيابي
 تاثير ميزان بررسي آن كلي هدف و گيرد مي قرار بررسي مورد سازمان و گيرندگان آموزش
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 ميزان تعيين و كاركنان شغلي عملكرد و دانش سطح ارتقاي يا ايجاد در مذكور يها آموزش
 آموزش واقعي اثربخشي شدن آشكار دليل به است بديهي. باشد مي گيرندگان آموزش رضايتمندي

 نتايج به دستيابي و كامل بررسي ،كاركنان آموزش سيستم استقرار عدم طرفي از و مدت بلند در
 بررسي از حاصل هاي داده كه داشت توجه بايد و بود نخواهد الوصول سهل بخشي اثر دقيق

 با همه اين با باشد، ها دوره اثربخشي ميزان نمايانگر تواند نمي تنهايي به ،دوره پايان در پيمايشي
 لزوم و شده ارايه يها آموزش اثربخشي بودن مفيد ميزان توان مي ها بررسي نوع اين از استفاده
  .نمود توجيه را آنها تداوم
 ICDL و انگليسي زبان يها آموزش كه است آن از حاكي گيرندگان آموزش ديدگاه از ارزيابي نتايج
 داه پوشش را نظر مورد اختصاصي و كلي هاي هدف قبولي قابل حد تا و بوده آميز موفقيت دو هر

  .است بررسي حال در مديران ديدگاه از ارزيابي از لحاص نتايج. است

 رسته مشاغل و پرستاران شغلي ارتقاي مسير تصويب براي تالش و يياجرا دستورالعمل تدوين •
  .فروردين سال جاري صورت گرفت 29كه در تاريخ  درماني بهداشتي

 ميزان به حقوقي افزايش از درماني - بهداشتي رسته مشاغل متصديان و پرستاران ،مصوبه اين طبق
 دستورالعمل. شد خواهند برخوردار جذب العاده فوق و شغل العاده فوق و حقوق %50 تا 20

 و ها دانشگاه در و تدوين پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارت توسط مصوبه اين اجرايي
 .استمرحله اجرا در آمده   هب كشور سراسر درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشكده

 و درمان بهداشت، وزارت مديران و مشاوران كارشناسان، شغلي ارتقاي مسير تبيين طرح اجراي •
 طرح مشمولين% 65 براي پزشكي آموزش

 مشاغل و پرستاران شغلي ارتقاي مسير تبيين طرح اجراي بر نظارت و گذاري سياست ،ريزي برنامه
 مشمولين% 65 براي و پزشكي علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه كليه در درماني -بهداشتي رسته
   طرح

 و ها توانمندي شغلي، نظري مباني( ها صالحيت براساس نيرو استخدام و جذب برنامه تدوين •
 )انگيزش و شخصيتي هاي ويژگي

 مجوزهاي محل از 83 سال در نفر 54 ،82 سال  در نفر 50 ،81 سال در مورد 41 استخدام •
 ستاد براي استخدامي
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 سال در طرح 8 تصويب( ها دانشگاه انساني نيروي ادارات تحقيقاتي يها طرح اجراي و ريزيبرنامه •
 :عناوين با توماني هزار چهارصد و ميليونسي و سه  بودجه تخصيص با) 1382

  بررسي فرايندهاي قابل تفويض دانشگاه 
طراحي و تحليل سيستم آموزش ضمن خدمت و مطالعه موردي آن در حوزه مديريت منابع  
  سانيان
  استقرار مديريت مشاركتي در بيمارستان لوالگر 
  81بررسي هزينه تمام شده نيروي انساني در سال  
  بررسي اثرات ناهماهنگي صف و ستاد بر عملكرد واحدهاي منابع انساني 
  نيروي انساني دانشگاه راهبردي طراحي و تدوين برنامه 
  مربوطه هاي شاخصف مديران بيمارستان و تعيين بررسي وظاي 
 ي كاركنانكاراي ارتقايافزايش رضايتمندي و  بررسي نقش استقرار سيستم مديريت عملكرد در 

  انساني نيروي نگهداشت  با مرتبط اقدامات

الف /30854/4طي بخشنامه شماره  ها دانشگاهبه  ها و ماموريتواگذاري امور نقل و انتقاالت 
 18/3/83مورخ 

 مورخ الف/30854/4 شماره به اي بخشنامه طي 1381 سال در كاركنان انتقال و نقل به مربوط امور
نامه نقل و انتقاالت و بررسي آن در  اقدامات پشتيباني شامل تدوين شيوه انجام از پس 18/3/81

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني،  و دانشكده ها دانشگاههمايش مديران نيروي انساني 
به  ،ها دانشگاهين مربوطه در مسؤولآموزش قوانين و مقررات مربوط به نقل و انتقاالت كاركنان به 

 .است گرديده واگذار درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشكده/ ها دانشگاه

ر راهكارهاي مناسبي به منظور نظارت و ضروري گرديد تا در اين دفت ،پس از انجام اين واگذاري
اي به  برنامه 84از سال . انديشيده شود ها دانشگاهكنترل اقدامات صورت گرفته در اين خصوص در 

تدوين گرديد و  ها دانشگاهمند نمودن نحوه نظارت بر انجام امور نقل و انتقاالت كاركنان در  منظور نظام
ر پس از تعيين معيارهاي ارزشيابي فرايند نقل و انتقال و تهيه به اين منظو. به مورد اجرا گذاشته شد

بر اساس نظرات و   نامه وارسيبر اساس اين معيارها، اقدام به تكميل و اصالح موارد  اي نامه وارسي
نامه و  توان به دستورالعمل، شيوهبدر نهايت  تا گرديدعلوم پزشكي  هاي دانشكدهو  ها دانشگاهاطالعات 
 .شخص و اساسي رسيدمعيارهاي م
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بدين ترتيب فرايند نقل و . باشد ميتداوم اين برنامه و مستقرسازي اين سيستم  ،در سال جاري هدف
 .گيرد و منظم و مستمر مورد نظارت و كنترل پيوسته قرار مي روزآمداي  انتقال كاركنان بر اساس برنامه

درمان و  -علوم پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت هاي دانشكدهو  ها دانشگاهاين برنامه در كليه 
ها و اقدامات  همسوسازي سياستآموزش پزشكي انجام خواهد شد و سعي خواهد گرديد از طريق 

 ها ها و نابساماني در خصوص نقل و انتقاالت، در نهايت موجبات رفع تبعيضات، پراكندگي ها دانشگاه
  .يعني كاركنان وزارت بهداشت فراهم گردد ييدر اين خصوص و افزايش رضايت گروه هدف نها

  العاده سختي شرايط محيط كار افزايش ضريب فوق
بازنگري در  ،به نتيجه رسيده است 82قبل شروع و در سال  هاي سالاز جمله اقدامات ديگري كه از 

ت و درماني با همكاري دفتر امور بهداش - العاده سختي شرايط محيط كار كاركنان بهداشتي ضرايب فوق
 - كاركنان رسته بهداشتي% 75 ،در اين راستا .كشور بوده است ريزي برنامهدرمان سازمان مديريت و 

العاده  فوق ،در اثر اين بازنگري. اند شدهسختي شرايط محيط كار مزاياي ل افزايش وشمم ،درماني
اين مشاغل . افزايش يافته است %20سختي شرايط محيط كار مشاغل مختلف به طور ميانگين تا 

و برخي از كاركنان گروه پزشكي را در ) پرستاران، ماماها و بهياران(گروه پرستاري شاغلين كليه  قريباًت
  .نمايندحقوق را دريافت مي% 65براساس افزايش سختي شرايط محيط كار، اين كاركنان تا . گيردبر مي

 واحدهاي جهت 80- 83 هاي سال يط كار محيط شرايط سختي ادهالع فوق درصدهاي تغييرات ميزان :14 جدول
  شده كاربيني

  83  82  81  80  عنوان
برايكارشرايطسختيالعادهفوقدرصدكهمشاغلي عناوين تعداد
  )درصد55-65 از( است برقرارشده آنان

18  -  18  27  

آنانكارشرايطسختيالعادهفوقدرصدكهمشاغلي عناوين تعداد
  است داشته تغيير 70 سال به نسبت درصد 10-1

-  65  189  3  

 آنان كار شرايط سختي العاده فوق درصد كه مشاغلي عناوين تعداد
  است داشته تغيير 70 سال به نسبت درصد 20-10

13  9  31  6  

  36  238  74  31   جمع
  %15  %25  %20  %20 سالهر تغييرات ميانگين

 شرايط سختي العاده فوق همچنين گرديده برابر دو آن به مربوط درصدهاي و حذف كاري نوبت العاده فوق سقف 1386 سال ابتداي از است ذكر قابل
  .است داشته گذشته هاي سال به نسبت را مجددي افزايش نيز كار محيط
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 23164ت /15879العاده جذب كاركنان طي مصوبات شماره  العاده شغل و فوق افزايش فوق
 24/1/81هـ مورخ  26282ت /1865و  25/4/79مورخ 

قبل از اين تاريخ امور مربوط به بازنشستگي ( 1381در سال  تهيه واستقرار نرم افزار بازنشستگي
 .)گرديدبصورت دستي انجام مي

 و حفظ كرامت مردم در نظام اداري ارتقاي

توان  مي رجوع را به شرح ذيل اقدامات انجام شده در اين دفتر در راستاي اجراي طرح تكريم ارباب
 :خالصه نمود

 همكاران و نظرات پيشنهادهاآوري  جمع •

 هاي آموزشي جهت تهيه پمفلت •

  رجوع رساني جهت ارباب و انتقادات ويژه اطالع پيشنهادهادرخواست خريد و نصب صندوق  •
  رجوع اربابومقررات جهت  اي از قوانين هاي آموزشي بصورت خالصه تهيه پمفلت •
علوم  يها دانشگاهاز  رجوع اربابآوري اطالعات جهت چگونگي اجراي طرح تكريم  جمع •

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور
  ها برگزار شده از سوي مركز توسعه مديريت و سيستم هايشركت در جلسات و سمينار •
  گزارش چگونگي پيشرفت كار بصورت ماهيانه ارايهتهيه و  •
 ظائفتهيه عناوين كلي شرح و •

  نقشه دسترسي دفتر مديريت منابع انساني و نمودار سازمانيتهيه  •
  دانشگاه 14طرح تكريم از  يها فعاليتدريافت گزارش  •
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  توسعه و تحقيق با مرتبط اقدامات
با تغيير نام كارگزيني به دفتر مديريت منابع انساني تشكيل گرديد  1380از سال  تحقيق و توسعه، گروه

  :شودآن در زير آورده مي يها فعاليتكه 
 1384ساله دفتر مديريت منابع انساني در سال  20انداز  چشمتدوين  .1

برنامه  هاي سالهاي عملياتي دفتر براساس قانون برنامه چهارم توسعه براي  تهيه و تدوين برنامه .2
 1384از سال 

اتي دفتر بر اساس هاي عملي تدوين سند ملي دفتر مديريت منابع انساني و تهيه و تدوين برنامه .3
 تاكنون 1383ها و اقدامات اساسي سند از سال  سياست

 1385دفتر مديريت منابع انساني در سال  يها فعاليتي ارزيابي هاي شاخصتهيه و تدوين  .4

 )85-83(دفتر مديريت منابع انساني  راهبرديتهيه و تدوين برنامه  .5

 1382انساني از سال وري دفتر مديريت منابع بهره هاي شاخصتدوين و تهيه  .6

) 81-85 هاي سال(ها  مسؤوليتهاي عملياتي زمانبندي شده ساالنه و مدون با ذكر  تنظيم برنامه .7
  دفتر مديريت منابع انسانيدر 

 مربوط به نظام تحول اداري ياه اي دفتر و گزارشعملكرد ساالنه و دوره ياه تنظيم گزارش .8

تحقيقاتي دبيرخانه تحقيقات كاربردي و  يها طرحي پژوهشي و نظارت بر انجام ها اولويتتعيين  .9
 ...ها و مقاالت و نامه ارزيابي پايان

 طرح پژوهشي 4نظارت بر اجراي ) الف

 طرح استقرار مديريت مبتني بر عملكرد در بيمارستان ضيائيان تهران 

طرح پژوهشي طراحي نظام پرداخت بر مبناي عملكرد در وزارت بهداشت درمان و  
  آموزش پزشكي

الگوي  ارايهپروژه تحقيقاتي مطالعه تطبيقي الگوهاي نوين مديريت منابع انساني و  
 مناسب براي ايران

 مديريت منابع انساني در بخش بهداشت و درمان هاي شاخصطرح تدوين  

 پژوهشي طرح 40 و نامه پايان 30 از بيش ارزيابي) ب

 در توسعه معاونت حوزه هايپروژه با رابطه در بهداشت جهاني سازمان با همكاري و ريزي برنامه .10
  انساني منابع توسعه زمينه در... و مشاوره دريافت كارگاه، برگزاري زمينه
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 و پزشكي علوم يها دانشگاه كليه انساني نيروي آمار و اطالعات تحليل و تجزيه و آوريجمع .11
 سيستم اجراي و طراحي سمت به حركت جهت در مركزي ستاد و درماني بهداشتي خدمات
 سال هر طول در بار 2 انساني منابع مديريت هنگام به دهي گزارش و آمار جامع

 86 سال در انساني منابع مديريت دفتر در  5Sسيستم اجراي .12

 دفتر وظايف مورد در رساني اطالع جهت دفتر websiteرساني روز به و تكميل .13

 علوم هاي دانشكده/ ها دانشگاه پايلوت يها بيمارستان در كاركنان عملكرد مديريت سيستم اجراي .14
 درماني بهداشتي خدمات و پزشكي

 ،درمان و آموزش پزشكي نيز به عنوان يكي از مهمترين متوليان سالمت جامعه ،وزارت بهداشت
همگام با تغيير شرايط محيطي درون و برون سازماني خود اقدام به بازنگري اساسي در بسياري 

طرح اصالح ساختار مديريتي « ارايهاز جمله اين اقدامات . ستا هاي مديريتي خود نموده از جنبه
و در قالب شش برنامه مجزا با هدف  1382است كه از سال » ي كشورها بيمارستاناقتصادي 

در مقابل (ايجاد اصالحاتي در پيكره تشكيالتي مديريت بيمارستان و تاكيد  بر مديريت مشاركتي 
 ،طرح مذكور راهبردهاييكي از . آغاز گرديده است) مدير بيمارستاني كنوني - ساختار رئيس

سزاي انگيزش نيروي  هكه تمركز اصلي با توجه به نقش ب باشد ميمديريت عملكرد كاركنان 
خدمات مناسب و با كيفيت باال بر روي سيستم پرداخت عملكرد و عقد  ارايهانساني در 

  .بوده است) ييابزار اساسي ايجاد پاسخگو(هاي عملكرد توافقنامه
و  6رديفهاي  –بند ب –1ماده  –اين امر در تدوين قوانين و مقررات موجود از جمله؛ فصل اول

، )قانون پرداخت كارمزدي( بند ب –192ماده  –، فصل بيست و پنجم 3ماده  -، فصل اول8و  7
قانون برنامه توسعه سوم، ضوابط اجرايي تنظيم مقررات مالي  93ماده  -فصل بيست و پنجم

ماده » د«و » الف«بند  ،88ماده » ب«، بند 9، مصوبات هيات محترم وزيران، بند 88دولت، ماده 
لذا در . ته استوسعه؛ مورد تاكيد و توجه قرار گرفقانون برنامه چهارم ت 143ماده » ج«، بند 138

راستاي رعايت عدالت در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اهميت نظارت و ارزيابي صحيح 
ي يها و پاسخگو و كاركنان در بهبود كيفيت خدمات، تصحيح روش ها سازمانعلمي عملكرد  و

ي پايلوت ها بيمارستانهمه سطوح؛ اجراي نظام پرداخت بر مبناي عملكرد كاركنان در كليه 
ها، به عنوان يك راهبرد اصلي در دستور كار دفتر مديريت منابع انساني و دانشكده ها دانشگاه

 .اشت قرار گرفته استوزارت بهد
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 1382 سال از زمينه اين در شده انجام اقدامات

كشور توسعه يافته و  15انجام مطالعات تطبيقي و بررسي مراجع معتبر داخلي و خارجي در بيش از 
 در حال توسعه

  در زمينه پيمان با فرد تطبيقي مطالعه
  جلد كتاب در زمينه مديريت عملكرد 3اننتشار 

  بر عملكردمديريت مبتني  
  مديريت مبتني بر عملكرد اجراييدستورالعمل  
  مديريت پيمان 

  طراحي سيستم مديريت مبتني بر عملكرد
  :تاكنون 81از سال  ها آموزش ارايه

جلسه توجيهي و آموزشي و بازديد در زمينه  50گارگاه و بيش از  -همايش 7برگزاري ) الف
مشترك در زمينه اصالح ساختار  همايش 17آموزش در بيش از  ارايهمديريت عملكرد 

 ها بيمارستانمديريتي و اقتصادي 

ترين مديران و كارشناسان مديريت عملكرد  با انتخاب فعال 84تشكيل كميته آموزشي در سال ) ب
 )گروه 15نفر در قالب  20( ها دانشگاهي پايلوت با مشاركت ها بيمارستاندر 

 )نفر ساعت 168(كميته مذكور در ستاد  يبرگزاري جلسه آموزشي براي اعضا 

 ي پايلوتها بيمارستانتدوين برنامه آموزشي براي كليه  

بيمارستان پايلوت  31در بيش از ) 84طي دي تا اسفند سال (برگزاري آموزش هماهنگ  
 )نفر ساعت 25798(

  :بيمارستان پايلوت كشور 40استقرار مديريت عملكرد كاركنان در 
 مالي، پاراكلينيكي و پزشكي/هاي پرستاري، اداريرسته يها فعاليتريز ياحصا) الف

 )واحد 25شغل در  107(مالي  -مشاغل اداري 

  )بخش 36شغل در  184(مشاغل پرستاري بهياري  
  )بخش 25شغل در  82(مشاغل پاراكلينيك  
  مشاغل پزشكي 
صص ، دندانپزشك، داروساز، علوم آزمايشگاه، متخ)اورژانس مسؤول(پزشك عمومي  

  بيهوشي، كودكان، زنان، روانپزشك، راديولوژيست و انكولوژيست
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 )ي پايلوتها بيمارستان% 88(كاركنان  يها فعاليتسنجي ريز كارسنجي و زمان

ي پايلوت جهت پرداخت بر مبناي ها بيمارستان% 50عقد توافقنامه مبتني بر عملكرد در حدود 
  عملكرد

-85 هاي سالي پايلوت طي ها بيمارستانعملكرد در  نظارت و پيگيري مستمر اجراي طرح مديريت
82 

بار در  4بندي مديريت عملكرد  ارزيابي و رتبه هاي شاخصبر اساس  ها دانشگاهبندي  رتبه) الف
 هر سال

 لوتيمارستان پايمرتبط در ب يها بررسي پيشرفت برنامه) ب

% 58/36در (تدوين برنامه نظارت بر كيفيت و اثربخشي خدمات درماني بيمارستان  
 )ي پايلوتها بيمارستان

ي ها بيمارستان %21/51در (تدوين برنامه عملياتي اجراي مديريت عملكرد در بيمارستان  
 )پايلوت

 )پايلوت يها بيمارستان% 8/48 در( عملكرد مديريت آموزشي برنامهتدوين  

 پايلوت يها بيمارستان از زديدبا 20 از بيش انجام) ج

 81 سال از انساني منابع مديريت حوزه در ها دانشگاه عملكرد ارزيابي. 15

 ها سازماندر جوامع امروزي، شناخت  ها سازمانبا توجه به اهميت، نقش و جايگاه گسترده كاركرد 
ضرورتي انكارناپذير به  ،از عملكرد و نقاط قوت و ضعف خود در جهت رشد و بهبود سازماني

در اين راستا مهمترين ابزار براي دستيابي به اين شناخت ارزيابي عملكرد سازمان و . رود شمار مي
اي  عملكرد واحدها در دورهگيري  اندازهسنجش و  دفراينيعني  ،باشد ميواحدهاي مختلف آن 

مورد قضاوت براي واحد مورد قضاوت در قالب  هاي شاخصاي كه انتظارات و  گونه مشخص به
وضعيت نظارت و كنترل مديريت  80پيش از سال . چارچوب مشخص و شفاف تعيين شده باشد

منابع انساني بر واحدهاي محيطي در امور مربوط به نيروي انساني تابع نظام خاصي نبوده و 
گرفت و  ترل صورت نمينو ك مربوط به نظارت يها فعاليتهيچگونه مستندسازي در جهت انجام 
گيري از نتايج آن در جهت  بع امكان بهرهتشد و بال نمي ارايهبازخوردي نيز براي واحدهاي محيطي 

نيروي مربوط به  يها فعاليتها و  از طرفي بسياري از بخش ،بهبود عملكرد واحدها ميسر نبود
ين قرار مسؤوليد كارشناسان و مورد بازد ،اماتها، مشكالت و ابه انساني عليرغم وجود نارسايي
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نظارت و كنترل دقيق به همين منظور در راستاي دستيابي به اهداف ستادي به منظور . گرفت نمي
اقدام به تدوين نظام علمي جهت ارزيابي واحدهاي زير  81اين حوزه از سال  واحدهاي تابعة

و  ها دانشگاهوي انساني نير هايواحد آن مجموعه با هدف بهبود عملكرد آنها نموده است و طي
  .اند بر اساس اين سيستم مورد ارزيابي قرار گرفته 83و  82 هاي سالعلوم پزشكي در  هاي دانشكده

  در اين زمينه اقدامات انجام شده
و تهيه   81ارزيابي عملكرد در سال  هاي شاخصبرگزاري دوره و كارگاه آموزشي تدوين  •

  جزوه مربوطه
  ها در زمينه انتخاب شاخص ها دانشگاهين و مسؤولآوري نظرات  جمع •
ها، فرايندها،  بخش هدف 5بندي داده و ستاده و در  ها در طبقه تدوين اوليه شاخص •

  اطالعات، كاركنان و نتايج كاركنان
اوليه و  هاي شاخصبر اساس  82علوم پزشكي در سال  هاي دانشكدهو  ها دانشگاهارزيابي  •

  بازخورد نتايج
  82در سال ) Plan Logic(ها بر اساس منطق برنامه  مجدد شاخص بازبيني و اصالح •
جديد بر مبناي مدل تعالي سازماني  هاي شاخصاوليه و تدوين  هاي شاخصبازبيني  •

)EFQM (83اير دفاتر معاونت توسعه در سالهم راستا با س   
انساني  در حوزه مديريت منابع 83علوم پزشكي در سال  هاي دانشكدهو  ها دانشگاهارزيابي  •

 يينها هاي شاخصبر اساس 

  طي همايش دو روزه ها دانشگاهبازخورد نتايج ارزيابي به  •

 نتايج حاصله

  مدون، مكتوب و مستند هاي شاخصانجام نظارت و كنترل بر اساس  •
در  ها دانشگاهها و مشكالت  ، ضعفها ها، محدوديت ها، قوت موفقيتي از عملكرد، آگاه •

 حوزه مديريت منابع انساني

 ها هاي شخصي در ارزيابي به حداقل رساندن امكان اعمال نظرات و قضاوت •

 ارايهجهت مستندسازي اقدامات و عملكردها و  ها دانشگاهتشويق و ايجاد انگيزه در  •
  مستندات براي كسب امتياز مرتبط با هر شاخص
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 رد استفاده مورد هاي شاخص مداوم اصالح و بازنگري ضرورت به توجه با حاضر حال در •
 اصالح حال در نظر مورد هاي شاخص ،ها دانشگاه عملكرد سنجش و ارزيابي و نظارت
  .باشند مي مجدد

  انساني منابع مديريت دفتر در شده انجام اقدامات ساير
 اجتماعي تامين سازمان بر وارده خسارات جبران نحوه نامه ينيآ تدوين پيگيري و مشاركت •

  )توسعه سوم برنامه قانون ماده موضوع(
  درمان و بهداشت بخش كاركنان انتقاالت و نقل ضوابط تعيين •
  پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون اصالحيه تهيه •
 و گيري شكل( متبوع وزارت مازاد نيروهاي از استفاده و سازماندهي_تعديل ريزي برنامه •

  )بازخريدي فرايند اجراي ،نامه آيين اجراي كميته، كاري جلسات تشكيل
  پزشكي گروه متخصصين قانوني تعهدات وضعيت به ساماندهي •
 مراكز نيروهاي تكليف تعيين و سازماندهي نحوه نامه شيوه و اجرايي دستوالعمل تدوين •

  غيردولتي بخش به شده واگذار
  انساني منابع مديريت دفتر خرد ساختار تدوين •
 نظارت و همكاري( جاري امور سازي هنگام هب و عمل مورد هاي ورويه ها روش بازنگري •

  )انساني منابع مديريت دفتر سطح در مجدد مهندسي پروژه اجراي بر
 تهيه ،اجرايي عوامل آموزش( انساني منابع مديريت دفتر در اطالعاتي پايگاه اندازي راه •

  )واصله اطالعات ورود دستورالعمل، تهيه برنامه، فرمت
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  انساني منابع مديريت دفتر ساله 20 انداز چشم
 هاي تعادل برقراري و استخدامي و شغلي برابر هاي فرصت ايجاد با بتوانيم كه موقعيتي به رسيدن •

 عدالت ،يروستاي مناطق در خصوصا سالمت بخش انساني نيروي كمبودهاي رفع و اي منطقه
  .مسازي محقق را واقعي

  معيارها، ها شاخص، راهبردي هاي گيري جهت: 15جدول 
  معيارها هاشاخص راهبرديهاي گيري جهت

طراحيمنظوربه كار بازار تحليل
 استخدام براي مناسب هاي سياست

 پرداخت و كاركنان حفظ و
 ارتباط ايجاد و آنان دستمزدهاي

 عملكرد و دستمزدها بين منطقي
  سالمت بخش انساني نيروي

 بخش كاركنان دستمزد تفاوت ميزان
  دولتي و خصوصي

  

 در كاركنان دستمزد پرداخت ميزان
 مراكز از يك هيچ از كمتر بهداشت وزارت
  .نباشد ديگر خصوصي يا دولتي

 براي مدت دراز يها طرح اجراي
 مهارت مناسب تركيب به دستيابي

 مناسب جغرافيائي توزيع و ها
  سالمت بخش انساني نيروي

 سيستماتيك رويكرد اجراي و تدوين
 منطقه و ملي نياز ساالنه تعيين جهت

  مختلف هاي تخصص به كشور اي

 اساس بر مستمر انسانينيروي به نياز
 عوامل به توجه با و مدون رويكردي
 انساني نيروي تقاضاي و نياز بر تاثيرگذار

. پذيرد انجام مختلف مناطق با متناسب و
 مستمر طور به ها نيازسنجي اين نتايج و
 تربيت مراكز ساير و ها دانشگاه اختيار در

 درماني بهداشتي خدمات با مرتبط نيروي
 پذيرش ظرفيت تنظيم و تعديل جهت

  .گيرد قرار دانشجو

 در الزم كار و ساز تقويت و ايجاد
 منابع تخصيص و تامين جهت
  استانداردها بهبود و انساني

درجمعيتبهانسانينيروينسبت
 : كشور مختلف مناطق

  جمعيت به پزشك نسبت  - 
  جمعيت به پرستار نسبت - 
  جمعيت به پيراپزشك نسبت - 
  جمعيت به متخصص نسبت - 
  جمعيت به دندانپزشك نسبت - 
  جمعيت به داروساز نسبت - 

 سيستماتيك نيازسنجي نتايج اساس بر
 المللي بين و ملي استانداردهاي و ساالنه
 شرايط گرفتن نظر در با( گردد مي تعيين

 استراتژيهاي كار، بازار شناختي، جمعيت
 لحاظ از اي توسعه نيازهاي انساني، منابع

  ....)و ها مهارت
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  15ادامه جدول 

  معيارها  ها شاخص  راهبردي هاي گيري جهت

 حفظ راهكارهاي برقراري
)Retention (در انساني نيروي 

  محروم مناطق

 نيروي ماندگاري هاي سال تعداد
  محروم مناطق در انساني

) مادي غير و مادي(كافي انگيزه ايجاد 
 سازماني برون ارتباطات و كاركنان براي

 مناطق در كاركنان حفظ جهت در مناسب
 ايشان خدمت حداقل كه اي بگونه محروم

  .باشد سال 20 مناطق اين در
 از شده تامين انساني نيروي تعداد
 مناطق در كننده الزام قوانين طريق
  محروم

 دهنده ارايه نيروهاي از% 5 حداكثر
 از محروم مناطق درماني بهداشتي خدمات
  كننده الزام قوانين طريق

 مناطق در بومي انساني نيروي تعداد
  محروم

 در شده گرفته بكار نيروهاي% 90 از بيش
  شود تعيين بومي نيروهاي از منطقه هر

 برابر استخدامي هاي فرصت ايجاد
  بهدشت وزارت در

درقوانينيپيشنهادوتدوين - 
 برابر هاي فرصت ايجاد خصوص

  شغلي
 جهت شده انجام هاي مميزي تعداد - 

 قوانين صحيح اجراي بر نظارت
  شغلي برابر فرصتهاي

 و جامع رسانياطالع سيستم وجود - 
  نيرو ارتقاي و جذب در باز

 همراه به كارامد قوانين داشتن اختيار در
  متناسب رساني اطالع سيستم
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ي و اثربخشي خدمات ديريت منابع انساني بتوانيم كارايرسيدن به سطحي كه با ساماندهي جامع م •
  .بخشيم ارتقارا 

  معيارها، ها شاخص، راهبردي هاي گيري جهت: 16جدول 

  معيارها  ها شاخص  راهبردي هاي گيري جهت

 نيازهاي بين منطقي روابط ايجاد
 آموزشي نظام و كار بازار
   درماني بهداشتي هاي رشته

)* Unemployment( بيكاري ميزان
 دانش Misemployment و

   درماني بهداشتي هاي رشته آموختگان

 بيكاري ميزان رسيدن
)Unemployment *(و 

Misemployment آموختگان دانش 
% 1 از كمتر به درماني بهداشتي هاي رشته

  سطح اين در آن حفظ و

 هاي ساخت زير و شرايط ايجاد
 و وري بهره ارتقاي براي مناسب
 در انساني منابع مديريت عملكرد
  سالمت بخش

  انساني نيروي وري بهره ميزان
 نيروي وري بهره ميزان حفظ و رسيدن
  %70 باالتر در انساني

 و ييگرا شايسته نظام استقرار
 استخدام، جذب، در بهگزيني
 منابع ارتقاي و توسعه انتصاب،
  انساني

  

 در شده حفظ و جذب نخبگان تعداد
  سالمت بخش

 از شده استخدام كاركنان%  10 حداقل
 شده تعريف معيارهاي اساس بر( نخبگان
 10 بمدت و بوده)  مديريت و سازمان

  .شوند حفظ سيستم در سال

 و ارتقا مسير اجراي و تدوين
  مديران و كاركنان شغلي پيشرفت

 به شغلي ارتقاي مسير دقيق تعريف
 حفظ و ايجاد كننده تضمين كه اي گونه

 اي حرفه زندگي طول در كاركنان انگيزش
 ارتقاي در آن هاي جنبه كليه و بوده آنان

 و%) 100 ميزان به( كاركنان سطوح
  .گردد رعايت )%95 ميزان به( مديران

 انساني نيروي اطالعات سيستم وجود
 بخش در ملي يكپارچه و جامع

  درمان و بهداشت

 انساني نيروي اطالعاتي منابع از گيري بهره
 گيريهاي تصميم كليه در درماني بهداشتي
  انساني نيروي با مرتبط

انسانينيرويتوزيعوجذب ميزان
  بهگزيني معيارهاي و شواهد اساس بر

 اساس بر نياز مورد نيروي% 100 جذب
  بهگزيني هاي شاخص و معيارها
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  16ادامه جدول 

  معيارها  ها شاخص  راهبردي هاي گيري جهت

 و ارجاع سيستم كردن لحاظ
 هاي جنبه كليه در آن اهميت
( انساني منابع مديريت

 جبران ،بكارگيري ،نيازسنجي
 خدمت از خروج و خدمت
  )نيروها

 هاي پست و سازماني ساختار
 بازنگري و اصالح درماني بهداشتي

 سيستم و ها نيازسنجي اساس بر شده
  ارجاع

 سيستم در نياز مورد هاي پست كليه وجود
  شده اصالح ساختار در ارجاع

  

 اساس بر جديد نيروهاي جذب ميزان
  شده بازنگري ساختار

 در بالتصدي پستهاي% 100 تكميل
  شده بازنگري ساختار

 عملكرد، سازي همسو
 شغلي هاي پاداش و ييپاسخگو
 انگيزش نظام برقراري و كاركنان
 و كيفيت عملكرد، بر مبتني
  كارائي

وهافعاليتوظايف،مجددتعريف
 اساس بر كاركنان هاي مسؤوليت

  سازمان اهداف

% 100 وظايف و ها فعاليت بازنگري
  كاركنان

 مبتني پرداخت سيستم اجراي و تدوين
  عملكرد بر

  

 مناسبي شكل به شغلي ارتقاي و پرداخت
 كه اي گونه به شده مرتبط افراد عملكرد با

 ارتقاي باعث پاداش پرداخت شيوه اين
 با خدمات ارايه جهت در كاركنان انگيزه
  .گردد باالتر كميت و كيفيت

 بر شغلي ي ارتقا و پرداخت ميزان
  ييكارا و كيفيت عملكرد، مبناي

 براي عملكرد مبناي بر پرداخت
  كاركنان100%

 و يپاسخگوي سيستم وجود
   عملكرد مبناي بر دهي گزارش

  

    درجه 360 عملكرد ارزيابي وجود

ارزيابيسامانه استقرار و طراحي
 ميزان سنجش براي راهبردي
 و اقدامات و تصميمات اثربخشي

 عملكرد مقايسه فرصت ايجاد
 با انساني منابع مديريت بخش
 اساس بر ها بخش ساير

  المللي بين و ملي هاي شاخص

 ارزيابي و پايش سيستم وجود
 انساني نيروي مديريت استراتژيك

  درمان و بهداشت بخش

 ارزيابي و پايش سيستم مستمر اجراي - 
 بخش انساني نيروي مديريت راهبردي
   درمان و بهداشت

 هاي ارزيابي و پايش نتايج و گزارشها  - 
  گرفته صورت



مديريت منابع انساني  
 

551 
 

  16ادامه جدول 
  معيارها  ها شاخص  راهبردي هاي گيري جهت

 زندگي كيفيت ارتقاي و بهبود
 همه در كاركنان روحيه و كاري
  سطوح

 از غير داليل به خدمت از خروج ميزان
  فوت و بيماري بازنشستگي،

 خدمت از خروج ميزان حفظ و رسيدن
 و بيماري بازنشستگي، از غير داليل به

  %1 از كمتر در فوت

 به كاركنان غيبت و مرخصي ميزان
  بيماري دليل

 خدمت از خروج ميزان حفظ و رسيدن
 و بيماري بازنشستگي، از غير داليل به

  %1 از كمتر در فوت

  كاركنان كلي رضايت ميزان
 از باالتر سطح به كاركنان كلي رضايت

  .شود حفظ و رسيده% 90
  

   مناسب رفاهي تسهيالت وجود
 مسكن، مانند مناسب تسهيالت وجود
  ....و زندگي هزينه كمك ورزشي، باشگاه

 محيط ايمني هاي جنبه بر تاكيد
 سازي جاري و كار

 شرايط ارتقاي هاي دستورالعمل
  سازماني سالمت و كار

 و بهداشت از كاركنان رضايت ميزان
  كار محيط ايمني

 ايمني و بهداشت ازكاركنان رضايت
 رسيده% 90 از باالتر سطح به كار محيط

  .شود حفظ و
اصالحوتكميلاستخراج،بازنگري،

  آور زيان و سخت مشاغل كليه
--  

 جامع نظام بهبود و استقرار
  كار روابط

   شود رسيدگي واصله شكايات% 100 به  واصله شكايات به رسيدگي درصد
منعقدكاريقراردادهايانطباقميزان
  كار قوانين با شده

 با شده منعقد كاريقراردادهاي% 100
  باشند منطبق كار قوانين

 ازحمايتومنزلتوشأنحفظميزان
 شرف در و بازنشسته كاركنان حقوق

 موارد كليه رعايت ضمن بازنشستگي
  مربوطه حقوقي و قانوني

 حال در و بازنشسته كاركنان %95 رضايت
  بازنشستگي

  كاري ساعات كل% 20 بودن منعطف  كاري ساعات پذيريانعطاف ميزان
  .دارند اشتغال خود تحصيلي رشته با مرتبط غير كار به كه باشند مي افرادي منظور*
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اصالحات و  همسو با سالمت بخش كاركناناي كه  تبديل شدن به سازماني يادگيرنده به گونه •
  .يابندتوسعه دهي شده و  جهتتحوالت بخش بهداشت و درمان 

 معيارها، ها شاخص، راهبردي هاي گيري جهت: 17جدول 

  معيارها هاشاخص راهبردي هاي گيري جهت
كارهايوساز ايجاد و تدابير ايجاد
 و دانش روزآمدي براي الزم

  كاركنان و مديران اي حرفه معلومات

 اساس بر شده ارايه يها آموزش ميزان
  آموزشي هاي نيازسنجي

 بر شده ارايه يها آموزش %90 از باالتر
   .باشد آموزشي هاي نيازسنجي اساس

 آموزش سازي پياده بر اكيد توجه
 ارتقاي منظور به خدمت حين

  آن تقويت و ها مهارت

شدهارايهيهاآموزشاثربخشيميزان
 ها، آموخته نگرش، سطح چهار در

 عملكرد بر تاثير و شغلي هاي مهارت
   سازماني

 اثربخش ميزان حفظ و رسيدن
  %90 از باالتر ها آموزش

 هاي فرصت از كاركنان رضايت ميزان
  شغلي پيشرفت و آموزشي

 فرصتهاي از كاركنان رضايت  ميزان
 %90 از باالتر شغلي پيشرفت و آموزشي

  باشد
بازنگريورسانيروزبهميزان

  آموزشي هاي نيازسنجي
 هاي نيازسنجي ساالنه حداقل بازنگري
  آموزشي

 نيازهاي بازنگري و نيازسنجي
 بخش كاركنان و مديران آموزشي
 به توجه با درمان و بهداشت
 و شده روز به وظايف و ها ماموريت
   شغلي پيشرفت و توسعه نيازهاي

 به يافته تخصيص مالي منابع ميزان
 نيازسنجي اساس بر ها آموزش
  شده ارايه يها آموزش كل به آموزشي

 يافته تخصيص مالي منابع %98 از باالتر
 نيازسنجي اساس بر ها آموزش به

  باشد آموزشي

 نوآوري و كارآفريني خالقيت، ارتقاي
  انساني نيروي

 هاي زمينه در كاركنان آموزشي سرانه
   مذكور

  ساعت نفر 8

سويازشدهارايهيپيشنهادهاتعداد
  كاركنان

 -  

يهاطرحويپيشنهادهاتعداد
  شده پذيرفته

  شده ارايه پيشنهادها% 50

زمينهدرشدهجذببودجهميزان
 منابع مديريت با مرتبط تحقيقات
  انساني

 -  
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 17ادامه جدول
  معيارها  ها شاخص  راهبردي هاي گيري جهت

 و آوريفن كاربرد سطح ارتقاي
  جهاني سطح با شكاف كاهش

 راه ازجلساتوارتباطاتبرقراري
 ميزان به حضوري بازديدهاي كاهش  دور

 جهت غيرحضوري بازديدهاي ميزان  70%
  معتبر اطالعات تامين

وهابخشمشاركت افزايش
 هاي انجمن و درگير يها سازمان

  انساني منابع زمينه در تخصصي

 مديريت بخشي بين كميته تشكيل
  انساني منابع

  ساالنه بصورت جلسات برگزاري

   انساني منابع مديريت دفتر هاي چالش و ها پيشرفت
  دائم يانسان يروين نيدر حوزه تام شرفت هايپ

از خدمت  85و  84ي كه در سال مجوز استخدام به جايگزيني نيروهايرديف  17399توزيع  •
رديف مجوز استخدام جهت تكميل كادر بهداشتي درماني واحدهاي  11920اند و  خارج شده
  ها دانشكده/ها دانشگاهتاسيس به تازه واحدهاي  اندازي راهموجود و 

پزشكي  هاي و فوريتساختن امكان استخدام نيرو در مشاغل بهورز، بهيار، كمك بهيار فراهم  •
  از بين متقاضيان استخدام با مدارك تحصيلي ديپلم و زير ديپلم

  ميدا يانسان يروين نيدر حوزه تام اه چالش
فقدان تسهيالت : به داليل مناطق محروم ي دائم درانسان يروينمناسب ناتوزيع و  كمبود •

در مناطق كمتر توسعه يافته، عدم وجود امكانات و منابع الزم  يهاجاذبهو  اجتماعي مناسب
 مورد نياز ايجاد انگيزش جهت حضور كاركنان و پرسنل بهداشتي درماني در مناطق محروم

 ريزي برنامه مخالفت سازمان مديريت و( كمبود و نارسايي كلي در تامين مجوزهاي استخدامي •
ع آن بدرماني و به ت -واحده قانون اعطاي مجوز استخدام نيروي انساني بهداشتي با اجراي ماده

  )عدم تامين اعتبارات الزم جهت استخدام نيرو و عدم اختصاص شماره مستخدمي
عدم تربيت نيـروي انساني بومـي بـه تعـداد مورد نياز مناطق محــروم و يــا عــدم تمايــل  •

 خدمات در منطقه بومي ارايهق براي ماندگاري و التحصيالن بومي اين مناط فارغ

 لكردهيكارآمد و تحص يروهاين يريجذب و بكارگ يبرا يامكانات ناكاف •
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هاي آتي كننده هاي پزشكي و مرتبط بعنوان تامينالتحصيالن رشتهتركيب نامتوازن جنسي فارغ •
 نيروي انساني پزشكي كشور

 در ستاد وزارت بهداشت يانسان يرويكننده ن نيو تعدد مراجع و مراكز تام يكپارچگيعدم  •

  حوزه تامين و توزيع نيروي انساني موقت درها  پيشرفت
استقرار نظام توزيع غيرمتمركز مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و انجام عمليات  •

هاي مشمول اين قانون  التحصيالن رشته نفر از فارغ اجرايي ساالنه مربوط به حدود سي هزار
  علوم پزشكي سراسر كشور يها دانشگاهتوسط 

علوم پزشكي در اجراي غيرمتمركز قانون خدمت  يها دانشگاهنظارت مستمر بر عملكرد  •
 ها دانشگاهپيراپزشكان از طريق بازديدهاي ادواري كه منجر به عملكرد قابل قبول  پزشكان و

  .%) 3متوسط ضريب خطا كمتر از .(گرديده است
  .همراه داشته است هرساني كه افزايش رضايتمندي مشمولين قانون را ب ايجاد سايت اطالع •
  اصالح قوانين و مقررات جاري •
  هاي آموزشي كوتاه مدت ارشناسان از طريق شركت در برنامههاي ك توانمندي ارتقاي •

  تموق تامين و توزيع نيروي انسانيدر حوزه  اه چالش
ولين خدمت نظام وظيفه عمومي از مشم% 10به % 70كاهش سهميه وزارت بهداشت از  •

  ويژه در رشته پزشكي هب) آوران بهداشت پيام(
به استناد مفاد (پرداخت نامناسب دستمزد به مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان  •

قانون مذكور، مشموالن اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي تابع قوانين و  11ماده 
با اين حال،  ؛باشند و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي مقررات استخدام كشوري

كشور در خصوص پرداخت حق جذب به مشموالن اين قانون  ريزي برنامهسازمان مديريت و 
  ).نمايد مخالفت مي

 ،علوم پزشكي يها دانشگاهبا عنايت به نياز  ؛عدم تطابق نياز دانشگاه با تعداد مشمولين قانون •
 .باشد ميپذير ن به طرق ديگر امكانجذب نيروها 

علوم پزشكي جهت بروز نمودن  يها دانشگاهاي بين وزارت متبوع و  شبكه اي سامانه رايانهنبود  •
 افزايش رضايتمندي مشمولين و اطالعات، افزايش امكان نظارت
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  :به داليل ذيل التحصيالن به انجام خدمات قانوني در مناطق محروم عدم تمايل فارغ •
خدمت پزشكان و پيراپزشكان را  مشمولين قانون %)85(التحصيالن  جنسي فارغتركيب  

  .دهند ها تشكيل مي خانم
  كمبود امكانات رفاهي الزم 
  العبور شرايط نامناسب اقليمي و تردد در مناطق صعب 
  وضعيت خاص امنيتي موجود در بعضي مناطق محروم و مرزي 

نياز مناطق محروم از يك سو و عدم تمايل عدم تربيت نيروي انساني بومي به تعداد مورد  •
  التحصيالن بومي به خدمت در مناطق محروم فارغ

  تامين و نگهداشت نيروهاي غير رسمي در حوزه  ها پيشرفت
علوم پزشكي در راستاي مصوبه  هاي دانشكده/ ها دانشگاهتعيين تكليف نيروهاي شركتي حوزه ستاد و 

  و اصالحيه آن 15/12/85ه مورخ  34613ت /84515شماره 

  تامين و نگهداشت نيروهاي غير رسميدر حوزه  اه چالش
عدم تناسب نيروي پشتيباني مورد نياز نظير امور مالي، اداري با حجم كلي نيروي انساني  •

  ها دستگاه
  1/7/85روهاي كارشناس بصورت شركتي پس از تاريخ يجلوگيري از بكارگيري ن •
 تامين و ايجاد چالش جدي در ها دستگاهها به اعتبارات جاري  انتقال محل پرداخت هزينه •

  اعتبارات
اند و عدم انديشيدن  تعدادي از نيروها كه برخالف ضوابط بكارگيري شده تعيين تكليف صرفاً •

  تمهيداتي در خصوص ساير نيروها
در خصوص  20/1/86مورخ 4848/100مصوبه از بخشنامه شماره  1نارضايتي مشمولين بند  •

  ر وضعيت نيروهاي شبه پيماني به قرارداد خريد خدمات معينتغيي
 ريزي برنامه شده از سوي سازمان مديريت و ارايهوجود ابهامات زياد در قرارداد كار مشخص  •

  كشور
پاداش و عيدي (ي مربوط به پرداخت حقوق و مزايامشخص مقررات  و مشخص نبودن قوانين •

  مشمولين مصوبه) و اضافه كار و غيره
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 كاركنان آموزش به مربوط هاي فتپيشر

توسط دفتر  1383ماه سال  خرداد نيازسنجي مشاغل تخصصي از :آموزشي نيازسنجي انجام) الف
دانشگاه علوم پزشكي شيراز، لرستان، (دانشگاه پايلوت  4با همكاري ي ت منابع انسانيريمد

سمينارهاي متعدد  يج طينتا ارايهو  1384و استخراج نتايج آن در اواخر سال ) كردستان و مشهد
هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و جهت تصويب به  و دانشكده ها دانشگاهبه 

  ريزي برنامهسازمان مديريت و 

  :ذيل شرح به شغلي رشته29 آموزشي هاي دوره رساندن تصويب به) ب
آرايشي و  آشاميدني، پزشك، ماما، بهورز، مربي خدمات بهداشتي، كارشناس مواد خوردني،

مدارك پزشكي،  پذيرش و مسؤولهاي غذايي،  بهداشتي، دندانپزشك، كارشناس تغذيه و رژيم
، كارشناس ها بيماري، كاردان مبارزه با ها بيماريكارشناس بهداشت خانواده، كارشناس مبارزه با 

، ها بيمارستانر اي، كارشناس امو  امور رواني، كارشناس بهداشت محيط، كارشناس بهداشت حرفه
 مسؤولاي، پرستار، كارشناس حشره شناسي و مبارزه با ناقلين، كارشناس  كاردان بهداشت حرفه

سنجي،  امور انتقال خون، كارشناس امور توانبخشي، كارشناس آزمايشگاه و كارشناس بينايي
 سنجي، كاردان و كاردان و كارشناس هوشبري، كارشناس امور دارويي، كارشناس شنوايي

  كارشناس راديولوژي و مددكار بهداشتي درماني

  زمينه حقوق و مزايا و امور رفاهي كاركناندر پيشرفت ها 
 كشور ريزي برنامهتوسط سازمان مديريت و شده  هاي برگزار دورهبرخي عدم تاييد  •

محدود بودن اختيارات وزارت متبوع در خصوص عقد قرارداد با موسسات مورد قبول اين  •
 خاص حقيقيوزارت يا اش

  زمينه حقوق و مزايا و امور رفاهي كاركناندر ها  پيشرفت
  ها ساير رسته ي ودرمان يبهداشت يها حقوق رسته ترميمي در جهت پيشنهادها ارايه

  زمينه حقوق و مزاياي كاركناندر  اه چالش
  ها  و وزارتخانه ها سازمانپرسنل وزارت بهداشت با ساير  يافتيتفاوت قابل توجه در •
  ت علميعلمي و غير هيا هيات يحقوق اعضا چشمگيراختالف  •
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  ها هاي بهداشتي درماني با بقيه رسته حقوق كاركنان رستهاختالف در  •
 ايها، رفاه و مزا پرداختين بودن سطح يمشكالت مربوط به پا •

  حقوق پرسنل ستادي وزارت متبوع با ساير پرسنل تحت پوشش چشمگيراختالف  •

  يمانيمربوط به قوانين و مقررات كاركنان پ ايه چالش
با توجه به عدم تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي، نقل : مشكالت نقل و انتقال كاركنان •

 .و انتقال كاركنان پيماني همانند كاركنان رسمي انجام شود

 عدم تطبيق ضوابط ماموريت آموزشي كاركنان پيماني با كاركنان رسمي •

 ركنان پيماني به رسميتبديل وضعيت كا •

  زمينه مزاياي ارتقاي شغلي كاركناندر پيشرفت ها 
كارشناسان، ( يشغل ارتقاير يدو طرح مس يياجرا يها نامه آيينشنهاد اصالح مفاد مصوبات و يپ

ب آنها به شرح يو تصو) يدرمان -يان مشاغل رسته بهداشتيمتصد پرستاران و _رانيمشاوران و مد
  :ليذ

  از دو طرح مذكور يكي يايت از مطب و مزايحق محروم يايكنان تواماً از مزاركا يمند بهره •
  دو طرح مذكور يايمند از مزا ن بهرهياز مشمول يتگسكسر كسور بازنش •
 - يان مشاغل رسته بهداشتيپرستاران و متصد يشغل ارتقاير ين طرح مسيمشمول يمند بهره •

كه واجد  يصورت در يح خبره و عالسطو ياياز مزا) يابين ارزياول(در بدو امر  يدرمان
 .ازات الزم باشنديامت

ر يفت خدمات در طرح مسيو ك رجوع اربابت ي، رضايآموزش يها ازات دورهيش امتيافزا •
 پرستاران يشغل ارتقاي

 پرستاران يشغل ارتقاير يدر طرح مس يياز خدمت در مناطق روستايش امتيافزا •

 يشغل ارتقاير ياز در طرح مسيامت 50حداكثر زان يافزودن بند آموزش به همكاران به م •
 پرستاران

 پرستاران يشغل ارتقاير ياز در طرح مسيامت 20زان حداكثر ير به ميق و تقديافزودن بند تشو •
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  زمينه مزاياي ارتقاي شغلي كاركناندر  اه چالش
  :از جمله موارد ذيل ياصالح يپيشنهادهاعدم تصويب 

  دو طرح مذكورن يمشمول% 65ت سقف يحذف محدود •
  از دو طرح مذكور يكيو  يعلم هياتهمتراز  يايكنان تواماً از مزاركا يمند بهره •
  كاركنان بين زهيجاد انگيدو طرح مذكور جهت ا يايكنان از مزاركا ي كليهمند بهره •

  كار شرايط سختي العاده فوق پرداخت به مربوط ايه چالش
ضرورت بازنگري و بازبيني مجدد مشاغل مشمول سختي كار جهت اصالح اين تعاريف و ضرايب 

  مند و علمي نظام هاي روشمربوطه از طريق 

 كاركنان بازنشستگي بهمربوط  ايه چالش

 :گردد كه منجر به اعتراض و نارضايتي كاركنان در موارد ذيل مي ها دانشگاهكمبود اعتبارات  •

 مطالبات از جمله پاداش پايان خدمات و مرخصي ذخيره شدهموقع  هپرداخت ب .1

 پرداخت سنوات ارفاقي پرستاران و بهياران .2

 بازنشستگي پيش از موعد .3

 انتقال حقوق بازنشستگي .4

 جهت انجام امور بازنشستگي ها دانشگاهكمبود پرسنل ستادي  •

 ين بودن ميزان حقوق بازنشستگانپاي •

 حق مسكنعدم برخورداري كاركنان بازنشسته از  •

 عدم پرداخت حقوق بازنشستگان با توجه به سابقه و مدرك تحصيلي •

ابهام در امكان تسري قوانين و مقررات تصويب شده در مراجع ذيصالح و قابليت اجراي آنها  •
 مختلف يها دستگاهدر 

ي در يها فعاليتاي  گونه ي كه بهيها سازمانعدم ارتباط صحيح و تبادل اطالعات به موقع بين  •
بيمه خدمات درماني و تامين  يها سازمانمانند ارتباط  ،دهند زات يكديگر انجام ميموا

 اجتماعي با وزارت متبوع
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  اه چالشر يسا
مجدد  يو لزوم اصالح و مهندس يرضروريغ يندهايفراو  اجراييبسياري از امور وجود  •

 ندهايفرا

 يمناسب پرسنل افزار نرمت اطالعات نيروي انساني و يريار نداشتن سيستم مناسب مديدر اخت •
 مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني

 و واحدهاي تابعه ها دانشگاهعدم امكان دسترسي آنالين به اطالعات مرتبط با نيروي انساني  •

 و واحدهاي تابعه و اطمينان از صحت آنها ها دانشگاهاز عدم امكان نظارت بر اطالعات ارسالي  •

 ني بودن زمان دريافت پاسخ استعالمات از مراجع و واحدهاي ذيربططوال •

 رجوع اربابوجود فاصله زماني بسيار بين تصويب و اجراي مصوبات كه به تبع آن مراجعات  •
 .ي دقيق به آنها وجود ندارديش يافته در حاليكه امكان پاسخگويافزا
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  مقدمه
 و نمايد مي وظيفه ايفاي متبوع وزارت در دهنده مشاوره و پشتيباني واحد عنوان به دفتر اين

 در لذا. باشد مين موجود نمود، تنظيم را دفتر عملكرد آن اساس بر بتوان كه عملكردي هاي شاخص
 1334 سال از دفتر اين ،ذكر نكاتي ضروري است اخير سال30 طي حقوقي دفتر يها فعاليت خصوص

  :است نموده وظيفه ايفاي زير هاي معاونت نظر زير
 حقوقي و پارلماني معاونت •

 پارلماني نظارت معاونت •

 مجلس امور و برنامه و طرح معاونت •

 دانشجويي -فرهنگي معاونت •

 مجلس امور و حقوقي •

 حقوقي و پارلماني معاونت •

 مجلس امور و حقوقي معاونت •

 منابع و مديريت توسعه معاونت •
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  حقوقي امور دفتر وظايف
 تابعه واحدهاي به مقررات و قوانين بر منطبق قانوني هاي حل راه ارايه و مشورتي اظهارنظر •

 و اداري ،قضايي ،حقوقي موارد در پزشكي علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه و وزارتخانه
 غيره و ثبتي استخدامي

  حقوقي _مشورتي واحد هاي رويه ايجاد در هماهنگي منظور به الزم اقدام •
 ها نامه تصويب و قانوني لوايح نويس پيش نهايي تنظيم و تهيه و قانوني لوايح نويس پيش بررسي •

  ذيربط واحدهاي همكاري با داخلي هاي بخشنامه و ها دستورالعمل و ها نامه آيين
 دولت هيات مصوبات قانوني ايرادات به ييپاسخگو و مصوب مقررات و قوانين بازنگري •

  .زائد مقررات و قوانين حذف پيشنهاد و اسالمي شوراي مجلس توسط
 پزشكي آموزش و رفاهي ،ييدارو ،درماني، بهداشتي مقررات و قوانين ترجمه و آوري جمع •

 به الملل بين امور دفتر همكاري با تطبيقي تحقيقي و پژوهشي مطالعات انجام و كشورها ساير
  كشور درماني بهداشتي مقررات و قوانين تنظيم و تهيه در بيشتر دانش و آگاهي منظور

 آرشيو ايجاد و نياز مورد هاي نامه آيين و ها نامه تصويب و قوانين كليه نگهداري و آوري جمع •
 نياز و عمل مورد مقررات و قوانين هاي مجموعه تدوين و روز فناوري از استفاده با مناسب

  واحدها بين آن توزيع و وزارتخانه
 از ها سازمان و) حقيقي و حقوقي( اشخاص طرفيت به كيفري و حقوقي مراجعه در دعوي اقامه •

 كليه و دعاوي تعقيب و دفاع در حقوقي اقدامات و دفاعي لوايح تهيه و وزارتخانه طرف
 وكالي از استفاده با يا و راساً وزارتخانه عليه دعاوي در دفاع و ييپاسخگو و رسيدگي مراحل

 يقضاي نمايندگان و دادگستري

 وصول به مربوط امور كليه انجام و وزارتخانه به خدمت متعهدين از دولت حقوق ياستيفا •
  مالي امور ازطريق وزارتخانه مطالبات

 و ذيربط واحدهاي معرفي با افراد از ملكي وثيقه يا بانكي ضمانتنامه يا رسمي تعهدنامه اخذ •
 ساير و بانكي هاي نامه ضمانت فسخ وثيقه فك و متقاضي واحدهاي به ماخوذه اسناد ارسال

  واحدها كليه در واحد روش اتخاذ و مربوط واحدهاي اعالم با تعهدات
 تعهد ايجاد وزارتخانه براي نظرحقوقي از كه ييقراردادها و عقود كليه در اظهارنظر و بررسي •

  .نمايد مي
  قراردادها و اسناد نمونه تهيه و قراردادها و معامالت اسناد كليه تنظيم و تهيه •
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 تا ثبت ادارات در امالك ثبت هاي پرونده از نقض رفع و تعقيب و امالك ثبتي امور كليه انجام •
  ...و مالكيت سند صدور

  ثبت اجراي ادارات و رسمي اسناد دفاتر در اجرايي هاي پرونده از نقض رفع و تعقيب •
 كه دفتر وظايف استانداردسازي و مناسب هاي روش اتخاذ و بررسي و دفتر عملكرد ارزشيابي •

  .دارد را آن قابليت
 هاي دانشكده و دانشگاها حقوقي دفاتر با حقوقي جلسات و سمينارها و ها همايش تشكيل •

 حقوقي تجارت و اطالعات نمودن روز به و دفاتر دانش سطح ارتقاي منظور به پزشكي علوم
 ساير و تابعه واحدهاي حقوقي جلسات و سمينارها و ها همايش در شركت و كاركنان

  ها وزارتخانه
  ذيربط مقامات دستور مطابق مربوط امور ساير انجام •

  حقوقي امور دفتر مدير وظايف شرح
 هاي دادرسي جريان در وزارتخانه نمايندگي وظيفه دفاعيه لوايح متن تنظيم در اقدام و نظارت •

   صالحه مراجع در مطروحه
 مقامات و مختلف واحدهاي به مشورتي نظرات ارايه و حقوقي واحد رويه ايجاد در نظارت •

  حقوقي مسايل زمينه در وزارتخانه
 ها نامه تصويب و قانوني لوايح متن يينها تنظيم و تهيه و قانوني لوايح متن بررسي و نظارت •

  وزارتخانه نياز مورد هاي نامه ينآي ها اساسنامه
  مقررات از متخلفين عليه جرم اعالم صدور در نظارت •
  موسسات و افراد با وزارتخانه طرف از منعقده قراردادهاي تنظيم در نظارت •
  اجرايي و ثبتي امور انجام در كلي نظارت •
  وزارتخانه عمل مورد هاي اساسنامه و ها نامه ينيآ و قوانين مجموعه انتشار و تنظيم در نظارت •
  كار انجام هاي روش استانداردسازي و كاركنان عملكرد ارزشيابي و ريزي برنامه ،ماندهيزسا •
  مشاورين و دادگستري وكالي با قرارداد انعقاد •
  وزارتخانه تابعه واحدهاي ساير و دانشگاها حقوقي دفاتر با سازنده ارتباط و هماهنگي ايجاد •
  ذيربط مقامات دستور مطابق مربوط امور ساير انجام •
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  امورحقوقي دفتر معاون وظايف شرح
 واحدهاي به طريق ارايه و مقررات و قوانين بر منطبق مشورتي نظرات ارايه و اظهارنظر •

 حقوقي مسايل زمينه در وزارتخانه مقامات و مختلف

 و ها نامه ينيآ و ها اساسنامه ها تصويبنامه قانوني لوايح متن تنظيم در اقدام و نظارت •
  وزارتخانه نياز مورد هاي بخشنامه

 هاي دادرسي جريان در وزارتخانه نمايندگي ظيفه و دفاعيه لوايح متن درتنظيم اقدام و نظارت •
  صالحه مراجع در مطروحه

  توسعه و تحقيق دبيرخانه و كارشناسي هاي گروه عملكرد بر نظارت •
  موسسات و افراد با وزارتخانه طرف از منعقده قراردادهاي و عقود تنظيم در نظارت •
  تعهدات و امالك اجرايي و ثبتي امور انجام در نظارت •
  مقررات از متخلفين عليه جرم اعالم صدور نحوه بر نظارت •
 عمل مورد هاي اساسنامه وها  نامه ينيآ و قوانين مجموعه انتشار و تنظيم و انجام در نظارت •

  وزارتخانه
 واحدهاي حقوقي جلسات در شركت و سمينارها ها همايش تشكيل در همكاري و هماهنگي •

  تابعه
  ذيربط مقامات دستور مطابق مربوط امور ساير انجام •

  نظر اظهار و حقوقي كميسيون وظايف شرح
 و حقوقي موارد در وزارتخانه تابعه هاي واحد به قانوني هاي حل راه ارايه و مشورتي نظر اظهار •

  قضايي
  حقوقي -مشورتي واحد هاي رويه ايجاد منظور به هماهنگي جهت در الزم اقدام •
 همكاري با ها دستورالعمل و ها نامه آيين، ها نامه تصويب قانوني، لوايح نويس پيش تنظيم و تهيه •

  ذيربط واحدهاي
 وزارتخانه، نياز مورد قانوني مقررات و ها نامه آيين نويس پيش تدوين و تنظيم در نظارت •

  تابعه هاي شركت و ها سازمان
 با نياز مورد هاي نامه تصويب و ها نامه آيين، مقررات و قوانين كليه نگهداري و آوري جمع •

  روز فناوري از استفاده



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

566 
 

 شوراي مجلس توسط دولت هيات مصوبات به قانوني ايرادات مورد در نظر اظهار و بررسي •
  اسالمي

 و اسالمي شوراي مجلس هاي كميسيون جلسات و حقوقي جلسات و سمينارها در شركت •
  دولت هيات

  ذيربط مقامات دستور مطابق مربوط امور ساير انجام •

  تعهدات گروه وظايف شرح
 بهداشت، وزارت براي حقوقي نظر از كه قراردادهايي و عقد كليه انعقاد در اظهارنظر و بررسي •

  .نمايد تعهد ايجاد پزشكي آموزش و درمان
 با افراد از ديگر تعهد هرگونه يا و ملكي وثيقه يا بانكي نامه ضمانت يا رسمي تعهدنامه اخذ •

 در واحد روش يك ايجاد و مربوط واحدهاي به ماخوذ اسناد ارسال و ذيربط واحدهاي معرفي
  مجموعه زير واحدهاي كليه

 استنكاف خود داتهعت انجام از كه وزارتخانه به متعهدين از دولت حقوق استيفاي جهت اقدام •
  اجراييه صدور با ثبت اجراي طريق از ،ورزند مي

  مالي امور طريق از متعهدين از وزارتخانه مطالبات وصول و ميزان تعيين جهت الزم اقدام •
  ذيربط واحدهاي اعالم با تعهدات ساير و بانكي هاي نامه ضمانت فسخ -وثيقه فك براي اقدام •
  حقوقي جلسات و سمينارها در شركت •
 دفتر مديريت دستور مطابق مربوط امور ساير انجام •

  دعاوي گروه وظايف شرح
 كليه در وزارتخانه عليه و له كيفري و حقوقي از اعم دعاوي كليه از دفاع و تعقيب و طرح •

 كل بازرسي محاسبات، ديوان اداري، عدالت ديوان ثبتي، قضايي، مراجع در دادرسي مراحل
 دادرسي اعاده خواهي، فرجام نظرخواهي، تجديد و ها شهرداري نود، اصل كميسيون كشور،
  وزارتخانه عليه صادره احكام كليه به نسبت

  ...ها كالنتري انتظامي، مراجع به مراجعه •
 نمونه تنظيم و حقوقي امور دفتر به ارسالي قراردادهاي كليه بررسي و تاييد و بازبيني •

  تيپ قراردادهاي
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  وزارتخانه عليه اجتماعي امور و كار وزارت در مطروحه دعاوي از دفاع و پيگيري و مراجعه •

  ثبتي امور و امالك گروه وظايف شرح
 بردار، بهره دستگاه جايگاه تعيين و مستندسازي كميسيون از مالكيت سند صدور مجوز اخذ •

  وزارتخانه به متعلق امالك خصوص در جمهوري رياست نهاد اجرايي، يها دستگاه
 امالك خصوص در جمهوري رياست مستندسازي كميسيون از مالكيت سند صدور مجوز اخذ •

  كشور سراسر پزشكي علوم يها دانشگاه به متعلق
 صدور به مربوط هاي گواهي اخذ منظور به دارايي و اقتصاد امور وزارت از پيگيري و مكاتبات •

  دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون 69 ماده) 9( تبصره اجراي در مالكيت سند
 يا و صدور منظور به كشور، سراسر امالك و اسناد ثبت ادارات از الزم هاي پيگيري و مكاتبات •

  جمهوري رياست مستندسازي كميسيون از ماخوذه مجوزهاي اجراي در مالكيت، اسناد اصالح
 اجراي در دولتي هاي ارگان و ها سازمان با وزارت ملكي اختالف حل جلسات در شركت •

  1386 سال بودجه اجرايي ضوابط
  ذيصالح مراجع طريق از وزارت به متعلق امالك فروش مجوز اخذ •
 كه لوايحي و ها طرح خصوص در مقررات و قوانين با منطبق مشورتي نظرات ارايه و اظهارنظر •

  .دندار قرار اسالمي شوراي مجلس تصويب جريان در امالك خصوص در
  وزيران محترم هيات طريق از بردار بهره دستگاه تغيير جهت طرح پيشنهاد تدوين و تهيه •
 از و ها سازمان و حقوقي و حقيقي اشخاص رفيتظ به كيفري و حقوقي مراجع در دعوي اقامه •

 و دعاوي تعقيب و دفاع در حقوقي اقدامات و دفاعي لوايح تنظيم و تهيه و وزارتخانه طرف
  وزارتخانه عليه دعاوي از دفاع و پاسخگويي و رسيدگي مراحل كليه

  اختالف حل شوراي جلسات در شركت
  حقوقي جلسات و سمينارها در شركت •
  محوله امور ساير •

  قراردادها گروه وظايف شرح
 و اسناد نمونه تهيه و قراردادها و معامالت اسناد، كليه مورد در اظهارنظر و تنظيم و تهيه •

  قراردادها
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 نمونه تنظيم و حقوقي امور دفتر به ارسالي قراردادهاي كليه بررسي و تاييد و بازبيني •
  تيپ قراردادهاي

  لوايح و ها طرح گروه وظايف شرح
 نمايندگان پيشنهادي يها طرح و دولت هيأت لوايح و ها طرح خصوص در حقوقي اظهارنظر •

  اسالمي شوراي مجلس
 هاي بخشنامه و ها دستورالعمل اجرايي، هاي نامه آيين مصوبات، ،قوانين نويس پيش تنظيم و تهيه •

  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مقررات و قوانين با مرتبط
 موارد در وزارتخانه تابعه واحدهاي به قانوني هاي حل راه و طريق ارايه و حقوقي اظهارنظر •

  قضايي و حقوقي
 وزارت با مرتبط قانوني مقررات و ها نامه ينيآ نويس پيش تدوين و تنظيم در نظرات اعمال •

  تابعه هاي شركت و ها سازمان متبوع،
 مجلس توسط دولت هيأت مصوبات به نسبت قانوني ايرادات خصوص در اظهارنظر و بررسي •

  اسالمي شوراي
 موضوعات با رابطه در عظام مراجع و فقها استفتائات و فقهي نظرات كليه تدوين و استخراج •

  پزشكي فقهي
 امور در موجود قوانين با مرتبط هاي همايش گفتمان و مذاكرات مشروح از گزارش تنظيم •

 و علماء فقهي نظرات به عنايت با متحدثه امور خصوص در آن تطبيق و بررسي و پزشكي
  عظام مراجع

 تدوين از پيش پزشكي نوپديد امور خصوص در عظام مراجع و فقها فقهي نظرات كسب •
  جامعه آحاد سالمت و پزشكي جامعه نياز مورد و يضرور هاي دستورالعمل

 وزارت تابعه واحدهاي و غيردولتي و دولتي يها دستگاه ساير و ها سازمان استعالمات به پاسخ •
  متبوع

 وزارت وظايف با مرتبط اجتماعي و حقوقي جلسات و ها كميته نشست سمينارها، در شركت •
  مربوطه ياه گزارش ارايه و متبوع

  دفتر مديريت دستور مطابق مربوطه امور ساير انجام •
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  حقوقي امور دفتر سايتوظايف  شرح
 ها دستوالعمل ها، نامه تصميم ها، نامه موافقت ها، نامه آيين وزيران، هيأت مصوبات و قوانين ابالغ •

 هاي شركت و مراكز ،ها سازمان پزشكي، علوم يها دانشگاه ذيربط، هاي معاونت به ها بخشنامه و
  متبوع وزارت تابعه

  سايت هاي قسمت ساير اطالعات ورود و مقررات و قوانين رساني روز هب •
  سايت به مربوط امور خصوص در حضوري و تلفني سواالت به پاسخگويي •
  حقوقي موارد ساير و سايت خصوص در كاربران نظرات و پيشنهادها بررسي و اخذ •
  دفتر مديريت سوي از محوله امور ساير انجام •
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  اژگانو تعريف
  اداري يا كيفري يا مدني دار صالحيت مراجع در دعوي طرح :دعوي قامها

 وزير تصويب از پس نوشته، آن در را نامه مضمون پيشنهاد كه است موقتي نامة ):مينوت( نويس پيش
  .گذارند مي جريان به و رسانند مي امضا به كرده پاكنويس را آن اداره ،رئيس يا

 تصويب صورت در كه دهند مجلس راي نمايندگان آن موجب به كه است حقي ،طرح :اليحه و طرح
 قانوني طرح آن به ،باشد قانون تصويب پيشنهاد متضمن طرح اگر. يافت خواهد قانون عنوان ،مجلس
  . شود مي ناميده اليحه ،بدهد دولت را مذكور پيشنهاد اگر گويند،

تهيه  خاص اداري يا قضايي مراجع در قانوني خاص تشريفات تحت كه اسمي است اي ورقه :اجراييه
 قرار و احكام اجراييه مانند .است االجرا الزم سند مفاد يا دادگاه يك اجراي دستور متضمن و شود مي

 اصطالح در. غيره و شهرداري عوارض يا ماليات اجراييه و االجرا الزم رسمي اسناد اجراييه و ها دادگاه
  .نامند مي اجراييه ورقه و اجرايي برگ را آن ديگر

 اثبات براي و دفاع يا دعوي مقام در كه است اي نوشته آن و است سند جمع حقوق علم در :اسناد
  .باشد مي استفاده و تمسك قابل چيزي

 طرف از كه قيمتي كمترين به رسمي مامور طرف از) معين اموال يا( مال خريداري) الف :مناقصه
  مناقصه مقررات و تشريفات) ب .شود مي پيشنهاد فروشندگان

 كه قضايايي به رسيدگي به قانوني تكليف عليرغم كه كسي: حق احقاق از مستنكف) الف :مستنكف
 كه است متعهدي: تعهد انجام از مستنكف) ب .كند خالي شانه تكليف آن انجام از ،است مطرح او نزد
 به) خود قانوني اختيار از استفاده با( تعهد فوري انجام درخواست بر مشعر را خود قصد بستانكار اوالً

 تعهد انجام به اقدام باال مراتب وجود با متعهد ثانياً. باشد كرده اعالم متعهد به قانوني طرق از طريقي
  .نكند
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 غيرمعوض و معوض و غيرمالي و مالي و تمليكي و عهدي عقود شامل قرارداد لغوي مفهوم :قرارداد
  .دنشو مي محقق موجودي اثر ساختن منتفي منظور به كه است هايي موافقت شامل نيز و است

  .ضامن سپردن خواه ملك، يا جنس خواه نقد، وجه وثيقه خواه وثيقه دادن) الف :تضمينات
  .گويند نيز را وثيقه خود) ب
 را عقـدي  تضـمين  بيع عقد از ناشي درك ضمان به كه چنان  مسؤوليت و ضمان معني به) ج

  .گويند
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  ساله 30 گزارش و ها چالش، اصلي موضوعات
  انجام شده دفتر امور حقوقي يها فعاليترئوس 

 مقررات مربوط قانوني منطبق با قوانين و هاي حل راه ارايهاظهارنظر مشورتي و  •

ها  ها، دستورالعمل نامه آيينها،  نامه نويس لوايح قانوني، تهيه تصويب تهيه و تنظيم و بررسي پيش •
 هاي داخلي و بخشنامه

مقررات مصوب و پاسخگويي به ايرادات قانوني مصوبات هيات دولت  بازنگري قوانين و •
 توسط مجلس شوراي اسالمي

اقامه دعوي در مراجع حقوقي و كيفري و تهيه لوايح قانوني و اقدامات حقوقي در دفاع و  •
، رسيدگي، پاسخگويي و دفاع در دعاوي عليه وزارتخانه، مراجعه تعقيب دعاوي در كليه مراحل

 ...وبه مراجع انتظامي، دادسراها، اداره كار و امور اجتماعي 

حقوق دولت از متعهدين خدمت به وزارتخانه و انجام كليه امور مربوط به وصول  ياستيفا •
 د و ابطال تضميناته عليه مستنكفين، اخذ تضمينات الزم از افرااجراييمطالبات، صدور 

بررسي و اظهارنظر و تنظيم كليه اسناد و عقود و قراردادهايي كه از نظر حقوقي براي وزارتخانه  •
 .نمايد ميايجاد تعهد 

هاي ثبت امالك در ادارات ثبت تا  انجام كليه امور ثبتي امالك و تعقيب و رفع نقص از پرونده •
 صدور سند مالكيت

 و جلسات ها و سمينارها شركت در همايش •

 مصوبات و ساير امور مربوط ابالغ قوانين و •

/ ها دانشگاه(اين دفتر در جهت تبيين قوانين و مقررات و سهولت دسترسي كاربران  •
حقوقي، اخبار  هاي حل راهبه نظريات ارشادي و ) هاي علوم پزشكي و واحدهاي تابعه دانشكده

آنان و مشابهت ضوابط و  هاي ليتمسؤوو منابع و اطالعات و با توجه به مشابهت وظايف و 
سطح آگاهي و  ارتقاي، ريزي برنامهمقررات مورد عمل و سرعت در انجام امور، بهبود 

 قابليت با كشور سطح در خود وظايف زمينه در اينترنتي سايت ،هاي يكسان جلوگيري از پاسخ
  :است نموده بازسازي 1386 سال در و طراحي 1384 سال در زير
 ساير و پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت به مربوط مقررات و قوانين كليه قراردادن 

 دفتر سايت وب در مربوطه قوانين
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 مشكالت و معضالت رفع و قانوني هاي حل راه ارايه و حقوقي استعالمات به پاسخگويي 
 اجراي در ها وزارتخانه و ها سازمان ساير و ها دانشكده و ها دانشگاه و تابعه واحدهاي كليه

  .سايت استعالمات قسمت طريق از مربوطه مقررات و قوانين
 و پيشنهادها وصول و دفتر سايت وب در كاربران يپيشنهادها و نظرات دريافت منوي ايجاد 

  پيگيري و پاسخگويي لزوم و امكان صورت در
 سايت وب در دادن قرار و دفتر هاي نظريه بندي طبقه و تنسيق و تنظيم 

 علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه و تابعه واحدهاي كليه به دولت مصوبات و قوانين ابالغ 
  سايت طريق از كشور پزشكي

 در درماني و بهداشتي و آموزشي مقررات و قوانين مجموعه كتب تدوين و تهيه جهت اقدام •
 ).باشد مي چاپ انتهايي مراحل در( اطالعات سطح ارتقاي و دسترسي راستاي

 پزشكي وآموزش درمان و بهداشت وزارت مقررات و قوانين در بازنگري كميسيون تشكيل •

 آموزش و درمان بهداشت وزارت امالك اطالعات بانك ايجاد و نياز مورد اطالعات آوري جمع •
 آوري جمع و درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه و پزشكي

  :نياز مورد اطالعات
 و درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه از اطالعات آوري جمع •

 اطالعات دانشكده /دانشگاه 25 تاكنون و دارد ادامه و آغاز 1385 سال اواخر از تابعه واحدهاي
 طراحي ها، دانشكده/ها دانشگاه تمام اطالعات دريافت محض به كه اند، نموده ارسال را مربوطه

 .گردد مي آغاز مربوطه سايت اندازي راه و

  85 سال در قضات آموزشي هاي كارگاه تشكيل •
 درمـاني  بهداشتي، ميجرا به رسيدگي مسؤول كه كشور سراسر قضات جهت آموزشي هاي كارگاه
 در پزشـكي  مـوزش آ و درمـان  بهداشت، وزارت محوريت با متمركز طور به ،هستند ...و پزشكي
 اطالعـات  و نظـرات  آخرين و تشكيل 85 سال در اي هفته يك حداكثر آموزشي هاي كارگاه قالب

 و ها سرفصل راستا اين در( شد تشريح كارگاه اين در... و بهداشتي و درماني و دارويي و پزشكي
  .)است شده چاپ و تهيه نيز جزوه 11 قالب در مربوطه جزوات
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  فرايندها اصالح •
 خـدمات،  بهتـر  ارايه راستاي در دفتر فرايندهاي كليه اصالح و بازبيني بررسي،تالش در جهت  •

 و بوروكراسـي  كـاهش  جهـت  در تـالش  زائـد،  ينـدهاي آفر حذف كيفيت، بهبود زمان، كاهش
 .است شده غازآ خارجي و داخلي مشتريان رضايت كسب و يندهاآفر در تسريع

 توسعه و تحقيق واحد تشكيل •

 و نـوآوري  قـدرت  تقويـت  شود، مي سيستم هر در پايداري موجب كه راهبردهايي مهمترين از •
 و داخلـي  مشـتريان  به بهتر پاسخگويي و كاراتر خدمات ارايه جهت پيشرفته فناوري از استفاده
 و فنـي  دانـش  و علمـي  ةذخيـر  افـزايش  منظـور  بـه  دارد نظر در دفتر اين لذا باشد، مي خارجي
 .دهد تشكيل را توسعه و تحقيق واحد متخصص، جوانان عظيم سرمايه مشاركت از استفاده

  حقوقي امور دفتر سايت گسترش •
 و كـاربران  دسترسي سهولت و مقررات و قوانين تبيين در خود اساسي نقش به توجه با دفتر اين

 ارشادي نظريات به متبوع وزارت تابعه واحدهاي و كشور پزشكي علوم هاي دانشكده/ ها دانشگاه
 ريـزي  برنامه بهبود و كار انجام در عمل سرعت و منابع و اخبار اطالعات، حقوقي، هاي حل راه و
 بـه  يكسـان  هـاي  پاسـخ  ارايـه  و كـاري  مـوازي  از جلـوگيري  و ربراناكـ آگـاهي   سطح ارتقاي و

 آدرس به 1385 سال از  كشور سطح در خود وظايف زمينه در اينترنتي سايت مشابه، استعالمات
 مقـررات  و قـوانين  از گاهيآ جهت توانند مي افراد كليه لذا ،است نموده اندازي راه و طراحي ذيل
  .نمايند مراجعه دفتر اين سايت به متبوع وزارت وظايف به مربوط ضوابط و

  :سايت آدرس
http://lawoffice.mohme.gov.ir 

  :دفتر الكترونيك پست آدرس
Lawoffice@mohme.gov.ir 
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  :سايت هاي قسمت مهمترين از برخي معرفي •

 مصـوبات  و مقـررات  و قوانين رساني، اطالع در دفتر اساسي نقش به توجه با :مصوبات ابالغ )الف
 و كـاربري  نام داراي كه واحدهايي كليه لذا گردد، مي ابالغ ذيربط واحدهاي به سايت طريق از... و

 بازديـد  بـه  نسـبت  مصـوب  مقررات و قوانين آخرين اخذ جهت در بايست مي ،باشند مي عبور رمز
  .نمايند اقدام روزانه صورت به فوق منوي
  :باشد مي ذيل شرح به مشخص و مجزا فصل دو از متشكل قسمت اين :مقررات و قوانين )ب

 ،اسـالمي  مجـازات  قـانون  ،اساسي قانون: مانند قوانيني شامل كه عمومي مقررات و قوانين .1
  ....و عمومي محاسبات قانون مدني، دادرسي ينيآ و كيفري دادرسي نآيي قانون

 بـه  حوزه هر در كه پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به مربوط مقررات و قوانين .2
 ،دارو و غـذا  ،بهداشـتي  ،درمـاني  ،توسعه و مالي: مانند قوانيني شامل شده تفكيك صورت
 موتـور  داراي بخـش  ايـن  اسـت  ذكـر  بـه  الزم .باشـد  مـي  فناوري و تحقيقات و آموزشي

 و قـوانين  اسـتعالم،  مـورد  موضوع يا كلمات ورود با توانند مي كاربران كه بوده جستجوگر
  .نمايند جستجو را نظر مورد مقررات

 اهـم  شـامل  جسـتجو  قابليـت  و مشـخص  و معين بندي تقسيم با نيز بخش اين :حقوقي نظرات )ج
 ديگر يا متبوع وزارت ذيربط واحدهاي از واصله استعالمات خصوص در دفتر اين حقوقي نظريات
 استعالمات به متناقض بعضاً يا و مكرر هاي پاسخ ارايه از جلوگيري جهت ها وزارتخانه و ها سازمان
  .باشد مي مشابه

 كلمـه  و كـاربري  نـام  داراي كه كاربراني حقوق سواالت دريافت جهت قسمت اين :استعالمات )د
 طراحـي  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت با مرتبط موضوعات خصوص در ،باشند عبور
. گيـرد  قـرار  سـايت  وب در وقـت  اسـرع  در اسـتعالمات  پاسـخ  كـه  شد خواهد تالش. است شده

  .باشد مي پاسخگو خود وظايف شرح با مرتبط سواالت به فقط دفتر اين همچنين
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 در كه جلد سه در( درماني و بهداشتي و آموزشي مقررات و قوانين مجموعه كتب تدوين و تهيه •
  ).رسد مي برداري بهره مرحله به و چاپ ماه اسفند تا و باشد مي نهايي بازبيني مرحله

  پزشكي علوم هاي دانشكده/ ها دانشگاه و متبوع وزارت امالك اطالعات بانك ايجاد •
 آمـوزش  و درمـان  و بهداشـت  وزارت امـالك  از بسـياري  ،واصـله  ياه گزارش و اطالعات بنابر

 و جـامع  اطالعـات  نداشـتن  لحـاظ  بـه  كشور پزشكي علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه و پزشكي
 پرداخـت  بدون حتي هستند و سايرين تصرف در يا و گرفته قرار استفاده سوء مورد بعضاً ،كامل

 اطالعـات  بانـك  ايجاد ضرورت پيش از بيش لذا د،نگير مي قرار برداري بهره مورد هزينه كمترين
 پس تا است طراحي حال در امالك اطالعات مستقل سايت راستا اين در .گرديد احساس امالك

 اخـذ  جهـت  از آنها خصوص در عملياتي اقدامات ماخوذه اطالعات تحليل و تجزيه و تكميل از
 حـدوداً  تـاكنون  كـه  ،گيرد صورت الزم اقدامات ساير و اجور اخذ و تصرف رفع يد، خلع سند،

 آوري جمـع  حـال  در دفتـر  ايـن  و اند نموده اقدام امالك اطالعات ارايه به نسبت ها دانشگاه% 40
  .باشد مي اطالعات ساير

  شده اصالح و مستند فرايندهاي عناوين تعداد
  :گردد مي ارسال پيوست به زير شده اصالح فرايندهاي مورد اين در

  تعهدات اداره از بانكي ضمانتنامه اخذ فرآيند :1 شماره فرآيند
  تعهدات اداره از تعهدات خريد فرآيند :2 شماره فرآيند
  لوايح و ها طرح اداره از لوايح و ها طرح اظهارنظر فرآيند :3 شماره فرآيند
  بايگاني فرآيند :4 شماره فرآيند
  امالك مستندسازي فرآيند :5 شماره فرآيند

 بـا  كـه  باشـد  مي متخصص و مجرب نيروي كمبود گرفتتوان  مي فرآيندها اين به كه ايراداتي جمله از
  .برداشت قدمتوان  مي امور تسريع در افراد اين بكارگيري
 غيرمتمركـز  و مناسب اي رايانه سيستم فقدان شامل كه باشد مي موجود 4 شماره فرآيند در نيز اشكاالتي

 اميـد . باشـد  مـي  فرآيند آن مستمر پيگيري جهت مستقل حقوقي شخص بكارگيري عدم و فرآيند بودن
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 فرآينـد،  در تسريع باعث آن از حاصل پيامدهاي فرآيندها اين در مناسب اصالحات و تغييرات با است
 افـزايش  و نامـه  شدن مفقود از جلوگيري اثربخشي، و كارايي افزايش فرآيند، هاي هزينه و زمان كاهش
  .گردد خارجي و داخلي مشتريان رضايت

  اطالعاتي هاي بانك و مكانيزه فرايندهاي عناوين
 اسـتفتائات،  اسـتعالمات،  مشـورتي،  نظـرات  ارايه مقررات، و قوانين مصوبات، ابالغ به نسبت دفتر اين

 موجـب  روش ايـن  كـه  ،اسـت  نمـوده  اقـدام  سـايت  در پيشـنهادها  و حقوقي مقاالت رسمي، روزنامه
 شـده  مطروحـه  سـواالت  بـه  سـريع  پاسخگويي امكان نيز و هزينه وقت، در توجهي قابل جويي صرفه
  .است
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  تاريخچه مقدمه و 
اندازي سيستمي كه  خون در كشورهاي پيشرفته دنيا؛ نياز به راههم زمان با پيشرفت طب و علوم انتقال 

شد و  به شدت احساس مي ،بتواند روند دريافت خون و رساندن آن به دست بيماران را ساماندهي كند
پزشكان ايراني نيز كه همواره . اي براي تأسيس سازمان انتقال خون در كشور بود اين موضوع انگيزه

اند و استفاده از آخرين دستاوردهاي دانش بشري را سرلوحه كار خويش  ودهسرآمد پزشكان منطقه ب
كمر  ،گيري از اين دانش نوين و حياتبخش در جهت نجات زندگي بيماران خون اند، براي بهره داشته

اولين بيمارستان شركت نفت در شهر  ، به دنبال تاسيس1303در سال  چنين بود كه اين .همت بستند
در سال . آغاز گرديد  بيمارستاناين در براي اولين بار در ايران ، انتقال خون  وند، رمسجد سليمان

با گسترش روند انتقال خون و افزايش . اولين مركز خصوصي انتقال خون در ايران تأسيس شد ،1327
 ها استفاده از خون جايگزين را در پيش گرفتند به اين صورت كه نياز به اين مايع حياتي، بيمارستان

گرفتند و به  از يكي از اعضاي خانواده يا بستگانش خون مي ،كرد وقتي شخصي به خون احتياچ پيدا مي
هاي اهدايي مراكز شير و خورشيد و  اما استفاده از خون جايگزين و خون. كردند آن فرد تزريق مي

اين . اي بود رفهبنابراين تنها چاره خريد خون از خون دهندگان ح. ارتش جوابگوي نياز بيماران نبود
  : گرفت امر به دو صورت انجام مي

بردند و در خود  ها مي به عنوان دالل، افراد خون فروش را به بيمارستان اولين راه حل افرادي بودند كه
ها خون  در بعضي مراكز از خون فروش راه حل ديگر. آمد ها از آنها خونگيري به عمل مي بيمارستان

بيشتر افرادي هم كه براي فروش خون به اين مراكز و . بردند ها مي انستگرفتند و سپس به بيمار مي
پرداختند و عالوه  افرادي بودند كه براي امرار معاش خود به اين امر مي ،كردند ها مراجعه مي بيمارستان

  . نبود و مطلوبي خون سالماي  و فقر تغذيهعدم رعايت بهداشت  ،خون آنها به علت اعتياد ،بر اين
به صورت رسمي فعاليت خود را  1353مرداد ماه سال  9هايت سازمان انتقال خون ايران در تاريخ در ن

ميان اقشار فرهنگي و چهره هاي جلب اهداكنندگان از  در ابتداي كار سياست سازمان. كرد آغاز مي
دان ها و ادارات، هنرمندان، ورزشكاران و كارمن ين شركتمسؤولروحانيون، شاخص جامعه از جمله 

هاي سيار اين  پايگاه ،همچنين به علت همكاري نزديكي كه سازمان انتقال خون با ارتش داشت .بود
سازمان . كردند تا از سربازان و افسران خونگيري كنند ها مراجعه مي سازمان به مراكز نظامي و پادگان

اي در سيستم  با رعايت اصول و استانداردها به جايگاه ويژه گيري شكلانتقال خون ايران از بدو 
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موجب سازماندهي  ي كوتاهو حضور شايسته اين سازمان در مدت يافتبهداشت و درمان كشور دست 
  . شدي خونرساني كشور ها فعاليتو تمركز 
هاي  رآوردهمي در زمينه ارتقاي كيفي فالي سازمان در قبل از پيروزي انقالب اسها فعاليتاز جمله 

  هاي خونگيري كه  به جاي شيشه(هاي خون  هاي اهدايي در كيسه آوري خون به جمع توان ميخوني، 
هاي  بر روي خون) Bهپاتيت (، انجام آزمايش غربالگري )گرفتند مورد استفاده قرار مي قبل از آن

و تهيه شد  نجام ميهاي اهدايي ا كه از بدو تأسيس سازمان انتقال خون بر روي خونآوري شده  جمع
  .هاي مشتق از پالسماي انساني اشاره نمود مقدمات توليد فرآورده

گيري انقالب اسالمي و با استفاده از پشتوانه وسيع مردمي و نيروهاي انقالبي، سازمان  شكل دوراندر 
اين ايام، در . انتقال خون به فعاليت ارزشمند خود در تأمين خون مورد نياز مجروحين انقالب ادامه داد

مردم فداكار و انقالبي ايران براي نجات جان هموطنان مجروح خود، به صورت گسترده به مراكز 
كردند و پرسنل غيور و زحمتكش سازمان انتقال خون ايران، عليرغم وجود  انتقال خون مراجعه مي

  . دادند ميمه حكومت نظامي و نداشتن امنيت كافي، با روحيه باال و شور انقالبي به كار خود ادا
رغم  ي سازمان گستردگي بيشتري يافت و عليها فعاليت ،1359ايران در سال تحميلي با شروع جنگ 

فداكار سازمان با ملت ايثارگر ايران با اهدا خون خود و كاركنان  ،بمباران شهرها توسط رژيم بعثي
ز مجروحين را به طور كامل تأمين توانستند خون مورد نيا پايگاه هاي زيرزمينيها و  استقرار در پناهگاه

هاي  كوچكترين كمبودي در زمينه نياز به خون و فرآوردهنمايند، به نحوي كه در تمام دوران جنگ 
  . خوني احساس نشد

در پي تدوين اساسنامه جامع سازمان انتقال خون ايران و تصويب آن توسط مجلس  1363در سال 
هاي خوني كشور معرفي گرديد  ا متولي تأمين خون و فرآوردهاين سازمان به عنوان تنه ،شوراي اسالمي

آوري خون به سازمان انتقال خون واگذار شده و يا به كلي به فعاليت  و ساير مراكز فعال در زمينه جمع
به  اهداييهاي  روي خونبر  HIV-Abانجام آزمايش غربالگري  1369در سال . خود خاتمه دادند

 هاي به آزمايش Anti-HCVبا افزون  1375و در سال  اضافه شد) VDRL،HBS Ag(هاي قبلي   آزمايش
هاي اهدايي، هر واحد خون براي چهار بيماري منتقله از راه خون مورد آزمايش قرار  غربالگري خون

 هاي علمي و دوران رشد و شكوفايي توانمندي 80و  70هاي  توان گفت دهه به جرأت مي. .گرفتند
انتقال خون ايران و نزديك شدن خدمات سازمان به استانداردهاي جهاني  ن سازماناعملي متخصص

  . است
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  1387لغايت سال  1353هاي انتقال خون ايران از سال  ميزان پالكت كنسانتره در پايگاه: 1نمودار 

 1387لغايت سال  1353هاي انتقال خون ايران از سال  ميزان پالكت كنسانتره در پايگاه: : 1جدول 
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  رسالت سازمان 
   .براي تمامي بيماران سراسر كشورآن هاي سالم و كافي  تأمين خون و فرآورده

  ، نقاط قوت و ضعفاهداف اصلي

  سيستم انتقال خون متمركز و ملي .1
همواره بر وجود سيستمي متمركز و مستقل در زمينه تهيه و توزيع خون  ،جهاني بهداشتسازمان 

 رتقايبه خصوص با توجه به اين كه نياز روز افزوني بر ا ؛هاي خوني تأكيد داشته است و فرآورده
انتقال خون  راهبردهايسازمان جهاني بهداشت ـ (. كيفي و كمي منابع خون وجود دارد

ورهاي توسعه يافته نظير فرانسه، استراليا، كانادا، انگلستان، ژاپن، در بسياري از كش). 2000سالم،
به نحوي سيستم انتقال خون متمركز شكل گرفته و در قبال  ،نيوزلند و بسياري از كشورهاي ديگر

بسياري از كشورهاي ديگر هم مانند مالزي، مغولستان . دارد  مسؤوليت ،و خدمات مرتبط ها فعاليت
دنيا به اين تجربه رسيده كه . حال تشكيل سيستم انتقال خون متمركز هستند و ويتنام اكنون در

  . است به سيستمي متمركز نياز ،كيفيت خون و استفاده مناسب از آن ارتقايجهت 
   :اشاره كردتوان  مي به موارد زير ،هاي انتقال خون متمركز مزاياي سيستممهمترين از 

 سطح ملي كيفي با توجه به اعمال استانداردها در ارتقاي •

هاي  كنندگان خون و فرآورده اطالعاتي كامل و جامع از اهداكنندگان و دريافت بانكتهيه  •
 خوني 

 ها در سراسر كشور خدمات انتقال خون با كيفيت مشابه به تمام بيمارستان ارايه •

 ورنظارت متمركز و دقيق و يكنواخت بر تمام مراكز خون كش •

 سيستم افزايش كارآيي •

 هاي كشوري يكنواخت در زمينه جذب و آموزش اهداكنندگان خون  اتخاذ سياست •

 گيري مناسب از متخصصان و پرسنل مجرب در زمينه انتقال خون  بهره •

 اي هماهنگ از متخصصان طب انتقال خون تشكيل هسته •

  ارتقاي مديريت منابع •

 مديريت متمركز منابع •

  ت در زمينه مورد نياز كشور هدايت درست تحقيقا •
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 حوادث و بالياي غير مترقبه هاي اضطراري در اجراي مناسب طرح •

 ها كاهش هزينه •

از بدو تاسيس  آن،هاي  سازمان انتقال خون ايران به عنوان تنها متولي تهيه و توزيع خون و فرآورده 
نقش آمده  گير پيشهاي چشم به طور متمركز و ملي عمل كرده و اين سيستم متمركز در پيشرفت

هاي  ، تهيه و تدارك كيسهاهبردهاها و  ها، سياست SOP ها و كليه دستورالعمل. استمحوري داشته 
هاي  ها و سياست هاي غربالگري، روند تهيه فرآورده هاي مورد نياز، تست ها و دستگاه خون، كيت

به علت وسعت كشور و  ها، يشو فقط در زمينه انجام آزما شوند اجرا ميتوزيع به طور متمركز 
هر چند كليه  .شود مياي عمل  و به صورت غير متمركز و منطقهمشكل حمل و نقل و وجود 

هاي آن با  در زمينه توزيع خون و فرآورده. تجهيزات و مواد آزمايشگاهي مرتبط يكسان است
يه رساني كشور در هر لحظه امكان تأمين، تهيه و توزيع كل گيري و تدوين شبكه خون شكل

  .هاي خون براي كليه مراكز كشور مقدور است فرآورده

  بهينه سازي نظام اهداكنندگان  .2
  : انواع اهداكنندگان خون •

  اهداكنندگان پولي  )الف
  ) فاميلي(اهداكنندگان جايگزين  )ب
  ) داوطلبانه( داشت مادي اهداكنندگان داوطلب بدون چشم )ج

  : شوند زير گروه تقسيم مي 3اهداكنندگان اين گروه بر اساس سابقه اهداي قبلي به 
  اهداكنندگان بار اول .1
  اهداكنندگان با سابقه .2
  اهدا كنندگان مستمر .3

  سازمان براي بهينه سازي اهداكنندگان يدستاوردها
   .داشت مادي خون داوطلبانه بدون چشم يرسيدن به صددرصد اهدا )الف

داوطلبانه بدون % 100هاي بلند مدتي براي دستيابي به اهداي  ل خون ايران برنامهسازمان انتقا
 ،با حذف اهداي جايگزين و فاميلي 1386آورده است و در سال  چشم داشت مالي را به اجرا در

  . حقق اين مهم شده استتموفق به 
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با هدف ترويج  25در  25يكي ديگر از دستاوردهاي سازمان انتقال خون ايران، ايجاد طرح 
است  بودهفرهنگ اهداي خون در نوجوانان و ترغيب آنان به اهداي خون، در شكل و قالبي نو 

سالگي در روزهايي خاص  25بندند تا سن  آموزان دبيرستاني، با يكديگر عهد مي كه در آن دانش
م به از سال، همگي در مكاني خاص گرد هم آيند تا در صورت داشتن شرايط اهداي خون، اقدا

اين طرح . بار اهداي خون نمايند 25حداقل  ،ترتيب تا سن مورد نظر اهداي خون نمايند و بدين
افزاري ثبت اطالعات اهداءكنندگان جهت  در نهايت بعنوان راهكاري در دستور برنامه نرم

  . دسترسي مستمر به يك منبع خون سالم تدوين شده است

  .شده هاي اهدايي جمع  هاي آن در خون  ط خون و فرآوردههاي قابل انتقال توس كاهش سير ويروس )ب
هاي آن در ساليان اخير دچار  هاي قابل انتقال توسط خون و فرآورده ويروس) Trend( سير

هاي اهدايي از سال  از خون% 40بيش ازالزم به ذكر است كه . اي شده است تغييرات قابل مالحظه
توان از طريق بررسي  هاي اهدايي را مي سالمتي خون. اند از سوي داوطلبان مستمر اهدا شده 1387

در اهداكنندگان  Bشيوع هپاتيت . شيوع ويروس در ميان جمعيت اهداكننده قابل تخمين است
است كه در  1387در سال % 4/0به  1378در سال % 79/1نشان دهنده يك كاهش مشهود از 

شيوع كلي . شود دستاورد مهمي تلقي مي ،در ميان جمعيت عمومي Bمقايسه با شيوع هپاتيت 
 1387در سال % 12/0به  1383در سال   %18/0بوده و از % 13/0در چهار سال گذشته  Cهپاتيت 

در  HIVشيوع . شود تخمين زده مي  %1تا در جمعيت عمومي Cشيوع هپاتيت . رسيده است
كاهش يافته است، در   %004/0به % 005/0به تدريج  1387تا  1383 هاي سالكنندگان در بين اهدا
با %). 2/0تا % 1/0ها  طبق برآورد(در جمعيت عمومي رو به افزايش بوده  HIVكه شيوع   حالي

تمامي اهداكنندگان به دقت  ،هدف كاهش خطر انتقال بيماري از اهداكننده به دريافت كننده
از % 20گيرد كه حدود  آنها قبل از اهدا مورد بررسي قرار مي تاريخچه پزشكيده و مصاحبه ش

و متناسب با علت معافيت براي شوند  اهداكنندگان در اين مرحله از اهداي خون معاف مي
  . از مراجعه به مراكز ديگر خودداري كنند شود تا در زمان معافيت اهداكنندگان توضيح داده مي

  اهداكنندگان خونبيمه ) ج
هنگام اهداء و يا پس از اهدا، طبق   براي پيشگيري و تأمين غرامت ناشي از عوارض احتمالي

 يموافقت به عمل آمده با بيمه ايران، مقرر گرديد كه اهداكنندگان خون در سراسر كشور، از ابتدا
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 يناشي از اهدا خون تا زمان ترك آن، در صورت بروز هر گونه عوارضي مراكز اهدابه مراجعه 
  . خون مانند غش كردن، كبودي در محل ورود سوزن، سرگيجه و غيره ، تحت پوشش قرار گيرند

  افزاري ثبت اطالعات اهداكنندگان  رمناستقرار برنامه  )د
افزاري  برنامه نرم مكانيزاسيون اين سيستم با استفاده ازخون،  يسيستم اهدا ارتقاي كيفي به منظور

مربوط به  اطالعات با استفاده از اين نرم افزار. صورت گرفتنگاره در سازمان انتقال خون 
و نگهداري خواهد شد، تا در  ثبتمشخصات و سوابق اهداي خون هر يك از اهداكنندگان، 

  .صورت نياز به پيگيري مورد ارزيابي قرار گيرد

  ها نقاط ضعف و چالش
  ركت زنان در اهداي خونكمبود مشا )الف

استان  8سال در  17-65زن در محدوده سني  12121ها صورت گرفته بر روي  طبق بررسي
سابقه هيچ %  4/75خون داشته در حالي كه  ياز زنان تحت مطالعه سابقه اهدا% 6/24 كشور، 

زنان  رترين علت عدم تمايل به اهدا خون د شايع. گونه اهداي خوني در طول زندگي نداشتند
ترين علت عدم  در نهايت مهم. هاي عفوني و خوني بود تحت مطالعه، ترس از ابتال به بيماري

كه   جايي از آن .آنان نسبت به طب انتقال خون دانست آگاهيتوان عدم  اهداي خون زنان را مي
رنامه ب ،هاي ملي صورت گرفته دهند، طبق پژوهش از اهداكنندگان را زنان تشكيل مي  %9تا  8تنها 

قرص آهن به اين دسته از داوطلبان در كوتاه مدت جهت افزايش مشاركت زنان در امر   عرضه
  . در دستور كار سازمان انتقال خون ايران قرار گرفته است 1385اهداي خون از سال 

  فقدان سيستم آفرزيس به شكل كامل )ب
و باالخره ) اسازي پالسماجد(پالسما فرزيس  ،)ها براساس سلول(سه نوع آفرزيس، سيتوفرزيس 

اي از برداشت خون كامل يك اهداكننده و  آفرزيس مرحله. پالسما فرزيس درماني وجود دارد
. باشد هاي قرمز به اهداكننده مي ها و بازگرداندن گلبول خارج كردن اجزاي اختصاصي نظير پالكت

. كنند كامل، خون اهداتوانند طي فواصل بيشتر نسبت به اهداكننده خون  اين اهداكنندگان مي
ها يا پالسما به كار برد يا به منظور درمان يا  ها، گرانولوسيت توان براي تهيه پالكت آفرزيس را مي

  . تعويض پالسما انجام داد
  :افزايش نياز مراكز درماني به خون) ج
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، افزايش از داليل افزايش اين نياز. هاي خوني رو به افزايش است امروزه نياز به خون و فرآورده
التحصيالن رزيدنتي و فوق  ، افزايش تعداد فارغزون جمعيت خصوصا جمعيت پير جامعهروز اف

درماني پيشرفته در كشور  هاي روشاندازي  و در نهايت راه... هاي خون، گوارش تخصصي رشته
  . باشد مي...) مانند پيوند كليه، قلب، مغز استخوان و (

انتقال خون ايران براي بهينه سازي نظام اهداكنندگان خون شامل سازمان ) آتي(ي آينده ها فعاليت
  :موارد زير است

براي داشتن ذخاير خون كافي در هر موقع از سال، : در جامعهترويج فرهنگ اهداي خون سالم  .1
خون در  ياهدا(خون هيجاني  يسازمان انتقال خون ايران در جهت تغيير فرهنگ مردم از هدا

به اهدا خون مستمر ...) وز عاشورا، در زمان حوادث و بالياي طبيعي وروزهاي خاصي مانند ر
  . تالش خواهد كرد

سازمان انتقال خون ايران درصدد آن است كه : هاي بومي هر منطقه شناخت بيشتر از بيماري .2
. دي خون آن منطقه را تنظيم كنميزان اهدا ،هاي بومي هر منطقه را بشناسد تا بر اساس آن بيماري
اي كه بيماري تاالسمي شيوع بيشتري دارد و نياز به خون بيشتر است،  وان مثال در منطقهبه عن

هاي واگير بيشتر هستند، ميزان  اي كه بيماري خون را بيشتر كنند و به عكس در منطقه يميزان اهدا
 . خون را كم كنند تا از احتمال انتقال بيماري جلوگيري شود ياهدا

سازمان انتقال خون ايران قصد دارد براي باال : اهداكنندگان آفرزيس به تغيير اهداكنندگان عادي .3
  . اهداكنندگان خون كامل را به اهداكنندگان آفرزيس سوق دهد ،خون يبردن كيفيت اهدا

جمعيتي از : يا سمن سازمان مردم نهاد NGO (Non Governmental Organization(اندازي  راه .4
. خون تبليغ كنند يتشكيل دهند و براي اهدا» سمن«توانند  مند، مي اهداكنندگان مستمر عالقه

  . تالش خواهد كرد» سمن«سازمان انتقال خون ايران در جهت تشكيل 
اهكاري را در سازمان انتقال خون ايران ر: در جامعه اهداكنندگان خون جايگاهتالش براي ارتقاي  .5

به عنوان مثال براي . اي پيدا كنند پيش خواهد گرفت تا اهداكنندگان مستمر در جامعه جايگاه ويژه
ارسال خواهد شد و براي  5بار خون اهدا كرده است، مدالي با عدد  5اي كه  اهداكننده
 .رو به همين ترتيب الي آخ 10بار خون اهدا كرده مدالي با عدد  10اي كه  اهداكننده
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   هاي خوني ازي مصرف خون و فرآوردهس بهينه .3
مهمترين گام افزايش آگاهي جامعه  ،هاي خوني در راستاي بهينه سازي مصرف خون و فرآورده

تجويز و استفاده صحيح از خون و   نحوهپزشكي با تأكيد بر آشنايي متخصصين و پرستاران با 
  . باشد هاي آن مي فرآورده

  : توان به موارد زير اشاره نمود ي انجام گرفته در اين حيطه ميها فعاليتاز 
هاي  و كارگاه سمينارها  آموزش مداوم و منظم به جامعه پزشكي از طريق برگزاري ساليانه )الف

هاي علوم پزشكي و اعضاي هيأت  هاي سراسر كشور با كمك دانشگاه علمي توسط پايگاه
  ن سازمان اعلمي و متخصص

 و بروشورهاي آموزشي ها هجزو ،تهيه كتب )ب

 تكميل كادر هيأت علمي سازمان  )ج

شناسي آزمايشگاهي و بانك خون در مقاطع كارشناسي ارشد و  هاي خون اندازي رشته راه )د
Ph.D  

  ها نقاط ضعف و چالش
  نداشتن واحد درسي با عنوان طب انتقال خون در دروس پزشكي عمومي و پرستاري  .1
 ل خون نداشتن متخصص طب انتقا .2

 . هايي كه در اين زمينه فعاليت نمايند نداشتن فوق تخصص .3

  ها ساير فعاليت
انجام  ،هاي خوني انجام شده ون و فرآوردهي ديگر كه در زمينه بهينه سازي مصرف خها فعاليتاز 

كه  استهاي اهدايي  روي خون...) بندي و هاي ويروسي، گروه شامل آزمايش(هاي غربالگري  آزمايش
اندازي  شود و همچنين راه منظور رعايت سالمت خون جهت مصرف كنندگان انجام مي هاين امر ب

منظور به حداقل رساندن خطاها، تسريع در تهيه  هاتوماسيون آزمايشگاهي و حذف سيستم دستي كه ب
   .در اين زمينه استجويي در مواد مصرفي انجام شده  ها و صرفه پاسخ

رسيده   %3به  1386هاي خوني، مصرف خون كامل در سال  ه خون و فرآوردهدر راستاي مصرف بهين
باشد، چون هر قدر مصرف خون كامل كمتر شود  الذكر مي ي فوقها آموزشعلت  هب مسالهاست كه اين 

او تزريق مي شود و عوارض كمتري جهت دريافت كننده ايجاد واقعي مورد نياز به فرد به   دهفرآور
  .گيرد زيرا فرد در معرض خون دونورهاي كمتري قرار مي ،شود مي
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ها، وجود بانك خون لحاظ  انآن است كه در رتبه بندي بيمارست ،از ساير دستاوردهاي بهينه سازي
علت عدم دانش كافي يا  ههاي بيمارستاني ب گرديده ولي چالش موجود در اين زمينه، عدم فعاليت كميته

  . باشد عدم وجود متخصصين مربوطه مي

  استقرار نظام تضمين كيفيت  .4
هاي مختلفي نظير پرسنل، ساختار، تجهيزات،  سيستم كيفيت سازمان انتقال خون ايران از بخش

هاي داخلي و خارجي، تهيه  ها، ارزيابي عدم تطابق تداركات، موارد ثبت شده، انحرافات و
جلساتي با  دو هفته هر. تسهيالتي جهت سالمت خون و ثبت عوارض جانبي تشكيل شده است

و ) فني و كنترل كيفي، آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي(حضور مدير عامل سازمان، معاونين 
كه در اين جلسات  گردد برگزار مي ستادي با حضور مدير انتقال خون يك استانمديران 
زيع و آوري خون تا تو ي عمده مراكز انتقال خون شامل جذب اهداكننده، پروسه جمعها فعاليت
هاي انتقال خون مورد بحث و تبادل نظر  هاي مربوط به آن در خصوص هر يك از پايگاه چالش

ناب از موارد مثبت و منفي مشخص شده و تالش جهت تقويت نكات مثبت و اجت. دنگير قرار مي
تضمين  نامه وارسيهاي انتقال خون دو بار در سال يك  پايگاه  كليه. گيرد موارد منفي صورت مي

تكميل باشد را  ل مرتبط مييدر برگيرنده تمام مسابوده و كامل و جامع يفيت و كنترل كيفيت كه ك
همچنين  .قرار گيردتجزيه و تحليل  موردكنند تا  كرده و نتايج را به ستاد مركزي ارسال مي

نظارت بر مراحل مختلف توليد پالسما را به عهده دارد تا اطمينان حاصل شود   مسؤوليتواحدي 
مواد . آوري، ذخيره و آماده سازي جهت صادر نمودن آن رعايت شده است كه استانداردهاي جمع

  مسؤوليت ،دفتر جذب و بسيج اهداكنندگان. گيرند خام مصرفي نيز تحت كنترل و نظارت قرار مي
هاي الزم در زمينه اهداي خون را در اختيار آنان  مراقبت از اهداكنندگان را به عهده گرفته و آگاهي

هاي نظارت بر اجراي قوانين با هدف اطمينان از اين  تشكل ،در مراكز انتقال خون. دهد قرار مي
ي انتقال ها همچنين آنها سرويس. آوري خون و تزريق آن ايمن است، وجود دارند كه جمع مساله

يد يها و قوانين متقاعد كرده و آنها را نظارت، ارزيابي و تأ خون را به اطاعت از دستورالعمل
  . نمايند مي

در . دارد قرار سازمانيسيستم نظارت بر كنترل كيفيت سازمان انتقال خون در ستاد مركزي اين 
همچنين . كند تقل عمل ميمس اما كامالً ،ي از سازمان انتقال خون ايران استيبخش جزاين واقع 

ل مرتبط با انتقال خون را ييك واحد منفرد ديگر كه كفايت و دانش كامل در ارتباط با مسا
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 ،سيستم نظارت بر كنترل كيفيت سازمان انتقال خون ايران. كند ، اين نظارت را تكميل ميستدارا
هاي  هاي مصرفي، كيسه هاي خوني، تعداد آنها، كيت پايش كليه مراحل توليد فرآورده  مسؤوليت

هاي غربالگري، نتايج  هاي اهدايي، نتايج تست خون، وضعيت اهداكننده، آمار مربوط به خون
، وضعيت دهي خونشود، علل و ميزان معافيت از  خودحذفي محرمانه، ميزان خوني كه آزاد مي

با . ه عهده داردهاي خوني را ب تجهيزات مورد نياز، وضعيت منابع انساني و استفاده از فرآورده
. گردد يات هر مورد دريافت شده و تجزيه و تحليل ميهاي غربالگري، جزي يت دادن به تستاولو

شود تا اطمينان حاصل شود همه  هاي خوني، با استانداردها مطابقت داده مي كنترل كيفيت فرآورده
 شود تا مجدداً مينتايج به سازمان انتقال خون بازگردانده . اقدامات اصالحي انجام شده است

ها به منظور كنترل كيفي خارجي به مراكز انتقال خون در سراسر  به عالوه، نمونه. ارزيابي شود
منعكس شود، گزارش نتايج به ستاد مركزي ارسال شده و مجددا نتايج به مراكز  كشور فرستاده مي

  . برداري قرار گيرد شود تا در جهت ارتقاء فرآيندها مورد بهره مي

  و ارزيابي بيماري هاي عفوني ناشي از تزريق خون پايش .5
  : دو روش وجود دارد ،هاي عفوني ناشي از انتقال خون جهت رديابي و پيگيري بيماري

1. Look back: هاي قابل سرايت از   اي كه قبال از نظر بيماري شود كه اهداكننده زماني آغاز مي
تواند به علت دورة پنجره  كه مي(راه خون منفي بوده، در حال حاضر مثبت شناخته شود 

ها يا  دريافت كننده اين خون پزشكان، بيمارانصورت بايد  كه در اين  )ها باشد بيماري
هاي آلوده را نسبت به خطر آلودگي مطلع كرد و براي آزمايش مجدد، مشاوره و درمان  فرآورده

سالمتي عمومي جامعه است و در واقع قسمتي از برنامه اين روش . آنها اقدام الزم را انجام داد
   :شود تا به كار گرفته مي 1980اصطالحي است كه از اواخر دهه 

  . هاي منتقله ناشي از انتقال خون شناسايي شوند آلوده به ويروس واحدهاي اهدايي  •
 . هاي خوني آلوده شناسايي شوند دريافت كنندگان خون و يا فرآورده •

هاي منتقله از طريق خون  نده آلوده به ويروسهاي تهيه شده از اهداكن كليه فرآورده •
ها و  خون، بيمارستان در اين برنامه مراكز انتقال. آوري و قرنطينه شوند جمع  شناسايي،

  .اي دارند پزشك معالج بيمار هر يك نقش ويژه
2. Trace back: به دليل  ،شود كه يك دريافت كننده خون يا فرآورده خوني زماني آغاز مي

صورت بايد  هاي ناشي از انتقال خون مثبت گزارش شود كه در اين نظر عفونت مصرف آنها از
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آنها را كليه اهداكنندگاني را كه خون يا فرآورده خوني از اهداي آنها تهيه شده را شناسايي كرد و 
   .پيگيري نمود

   )Hemovigilance(نظام مراقبت از خون 
آوري خون تا پيگيري گيرندگان خون  يك سيستم ملي نظارت و هشدار از جمع ،مراقبت از خون

آوري و تجزيه و تحليل تمامي اثرات ناخواسته  تشخيص، جمع ،هدف از مراقبت از خون. باشد مي
  . باشد ها مي ها و جلوگيري از تكرار آن تزريق خون به منظور تصحيح علل به وجود آورنده آن

  ها نقاط ضعف و چالش
  هاي سازمان در سيستم تضمين كيفيت الشچ .1

عمل آمده در چند سال  ههاي ب عليرغم تالشدر حال حاضر در سازمان انتقال خون ايران متاسفانه 
علل كه  ،همه جانبه و كامل مي باشد Hemovigilanceو  Look back هاي سيستمهنوز فاقد  ،اخير

  : آن عبارتند از
آوري، ثبت و مستند سازي تمام  م افزاري جهت جمععدم تجهيز مراكز مصرف كننده به نر •

حمل و نقل، ذخيره سازي، تجويز خون (ها شامل  حوادث ناخواسته مرتبط با خون و فرآورده
   )گيري عوارض ناخواسته باليني حين مصرف و ثبت و پي  يا فرآورده

  عدم آموزش و آگاهي كافي كادر پزشكي مرتبط  •
  ذكور افزار م عدم آگاهي نسبت به نرم •
  عدم حمايت قانوني و قضايي نسبت به ثبت اشتباهات ناخواسته و غيرعمدي  •
  يالنس در مراكز مصرف كنندهژعدم وجود يك مسؤول همووي •

با گرايش  MPHاندازي دوره  باشد كه سازمان انتقال خون ايران در حال حاضر با راه الزم به ذكر مي *
اقدام به تربيت پزشكان عمومي و داروسازان جهت انجام اعمال  ،مديريت خدمات طب انتقال خون

  . فوق نموده است
كه است  هاي اهداكنندگان نگهداري نمونهعدم  ،هاي مهم سازمان انتقال خون يكي ديگر از چالش .2

براي  .باشد كافي مي كاركنانعلت نداشتن بودجه كافي براي تهيه فضاي الزم، تجهيزات و به 
خوشبختانه سازمان انتقال خون با برگزاري  .مناسبي به عمل آيدايد ابتدا بسترسازي ب آناندازي  راه

بسترهاي الزم جهت اجراي  ،سمينار و كارگاه و همچنين تعدادي طرح تحقيقاتي 40بيش از 
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Look back هاي الزم براي اطالع پزشكان و پرستاران  يالنس را فراهم نموده و آگاهيژو همووي
  . ستا كردهه اياررا 

  . در حال انجام است ها در بعضي از پايگاه Trace backاز طرفي فرآيند  .3
اين عمل به منظور كاهش خطر  :)Leukodepletion(فرآورده خون با لكوسيت كاهش يافته  •

در حال حاضر در كليه بيماران  فناورياين . گيرد عوارض آلوژنيك تزريق خون صورت مي
  . گيرد صورت ميمبتال به تاالسمي در سراسر كشور 

جهت جلوگيري از  فناورياين ): Radiated Blood(هاي اشعه ديده  خون و فرآورده •
هاي مربوط به انجام اين  دستگاه. شود انجام مي) GVHD(واكنش ميزبان عليه بافت پيوندي 

برداري قرار  در مركز تهران مورد بهره فرآيند توسط سازمان انتقال خون خريداري شده
صورت خواهد  ها در ساير استان ريزي جهت انجام آن و در آينده نزديك برنامه گرفته
  . گرفت

تي اين فن آوري جهت افزايش سالم :هاي اهدايي روي خون انجام آزمايش مولكولي بر •
عوامل عفوني قابل انتقال توسط خون   window periodخون هاي اهدايي به منظور كاهش

  .باشد آن ميو فرآورده هاي 

  طقي نمودن ساختار سازمان و بهبود منابع مالي من .4
  ) شبكه خونرساني كشور(داشتن برنامه در توسعه مراكز انتقال خون كشور  )الف
 ي جاري و در حال توسعه ها فعاليتي سازمان مطابق با  افزايش منطقي بودجه )ب

  : دستاورد
  افزايش بودجه ستادي سازمان  •
 ها  اي شدن بودجه منطقه •

 ايجاد رديف درآمدهاي اختصاصي  •

 تر شدن روند توسعه فني سازمان  طوالني •

  منابع مالي جديد از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي  توسعه )ج
  : دستاورد
  تأسيس تعدادي از مراكز انتقال خون توسط خيرين •
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  وري پرسنل و منابع مالي بهره ارتقاي )د
  :دستاورد
سازمان با توجه به وضعيت موجود از طريق شناسايي فرصت و  راهبرديتهيه برنامه  •

  ها  تهديد

  ي جاري و در حال توسعه ها فعاليتاصالح ساختار تشكيالتي سازمان با توجه به  )ه
  ي موجود و يا در حال توسعه ها فعاليتسازمان مطابق با   عدم توسعه •
مطابق با استانداردهاي ي جاري ها فعاليتعدم تناسب ساختار تشكيالتي و پرسنلي با  •

 المللي بين

 ي همزمان مراكز انتقال خون منطقه  توسعه مراكز درماني بدون توجه به توسعه •

ي تخصصي مراكز درماني منطقه بدون توجه به نياز به ها فعاليت  افزايش توسعه •
  انتقال خون در پاسخگويي به نيازهاي تخصصي جديد همزمان مراكز  توسعه

 : براي پدافند غير عامل راهبرديداشتن برنامه  )ي

  : دستاورد
  داشتن برنامه •

 :براي مقابله با بالياي طبيعي  راهبرديداشتن برنامه ) و

  : دستاورد
  داشتن برنامه •

  ها نقاط ضعف و چالش
ين سياسي و نمايندگان منطقه در ايجاد مراكز انتقال خون خارج از شبكه مسؤولفشار  .1

  خونرساني
  هاي سازمان  مكفي نبودن بودجه با توجه به برنامه .2
  ايجاد مراكز انتقال خون خارج از شبكه خونرساني سازمان  تقاضا و اصرار تعدادي از خيرين در .3
  ي خود در جهت جذب همكاري خيرينها فعاليتكاري سازمان در شناساندن  كم .4
  قوانين متعدد متضاد و در حال تغيير دولتي .5
  سال گذشته  10تشكيالتي سازمان در طي عدم اصالح ساختار  .6
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  تأمين منابع الزم براي اجراي برنامه پدافند غير عاملعدم  .7
  تأمين منابع الزم براي اجراي برنامه مقابله با بالياي طبيعيعدم  .8

  استفاده از فناوري اطالعات در سازمان انتقال خون ايران .6
ي مرتبط با ها فعاليتبسياري از  قايارتپيشرفت چشمگير فناوري اطالعات در ساليان اخير در 

در سازمان انتقال خون ايران نيز . بهداشت، درمان و سالمتي جامعه تاثير بسزايي داشته است
 ارتقاياستفاده از اين فناوري جايگاه خاص خود را دارد، به نحوي كه استفاده از اين امكانات در 

ي آموزشي و ها فعاليتمتي خون و كمي و كيفي امور به خصوص در تأمين هر چه بيشتر سال
  . پژوهشي مؤثر بوده است

  : دستاوردها
افزار كه به طور گسترده و در  اين نرم: افزار مديريت اهداكنندگان تهيه و به كارگيري نرم •

شود، به منظور ثبت مشخصات  برداري مي سطح مراكز انتقال خون سراسر كشور بهره
  . شود اهداكنندگان، ثبت سوابق اهدا و ساير امور مرتبط با اين امر استفاده مي

ري گي اين برنامه تحت شبكه، به منظور ثبت، ارسال و پي: سيستم مديريت امور پژوهشي •
شود به نحوي كه كليه پژوهشگران داخل  هاي پژوهشي استفاده مي كليه مراحل اجراي طرح

  . و خارج از كشور قادرند كليه فرآيندهاي طرح پژوهشي خود را پيگيري و نظارت نمايند
كليه  ،با برقراري اشتراك و استفاده از اين سيستم: كتابخانه ديجيتال علوم پزشكي •

ت علمي و ساير ذينفعان در سازمان انتقال خون قادرند از مقاالت اپژوهشگران، اعضاي هي
  . دنبرداري نماي ها و ساير منابع الكترونيكي بهره تمام متن ژورنال

برداري از سيستم  افزاري و بهره امكانات سخت: )سيستم ويديو كنفرانس( آموزش از راه دور •
فراهم شده است و ) هان ـ مشهداصف( پايگاه 2ويديو كنفرانس بين ستاد مركز سازمان و 

  . برداري نمايند توانند از آن به عنوان حضور فعال در جلسات علمي بهره همكاران مي
 رساني سازمان انتقال خون ايران سامانه اطالع •

  هاي آينده برنامه
  اندازي سيستم هموويژيالنس استفاده از فناوري اطالعات در راه •
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هاي پيشرفته در مراكز  باشد، يكي از سيستم ز خون ميهموويژيالنس كه به مفهوم مراقبت ا •
يكي از . باشد انتقال خون است و در بهبود فرآيندهاي مختلف تهيه و مصرف خون مؤثر مي

  . باشد اندازي اين سيستم استفاده از بستر مناسب فناوري اطالعات مي مراحل راه

  ها نقاط ضعف و چالش
  اي عدم وجود زير ساخت مناسب شبكه •
  .ها سب نبودن سرعت انتقال دادهمنا •

  سازي نظام آموزش و پژوهش بهينه .7
  آموزش ) الف

  كارمندان •
 دانشجويان •

 )2ارجاع به هدف( پزشكان و پرستاران در مراكز درماني •

 عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون  اندازي مؤسسه راه •

 اي آموزشي در سراسر كشور  هاي منطقه ايجاد پايگاه •

  71جذب كادر هيأت علمي از سال  •

 المللي طب انتقال خون  برگزاري اولين سمينار بين •

 المللي مرتبط با طب انتقال خون  برقراري ارتباط علمي با مراكز علمي بين •

  كارمندان  .1
  :دستاوردها
هاي آموزشي و تهيه منابع علمي  تهيه شناسنامه آموزشي كاركنان و برگزاري پودمان 

  ).ارجاع(كاركنان فني مورد نياز براي
طرحي، قراردادي، رسمي و (داشتن برنامه براي آموزش تمام افراد در بدو استخدام 

 ). پيماني

  :ها نقاط ضعف و چالش
  . ها پراكندگي پرسنل در پايگاه 
 .پهناور بودن كشور 
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 .skill labنبودن  

  : راهكار
دئو كنفرانس هاي نوين آموزشي غير حضوري شامل وي ها فناوري اندازي روش راه 

  . و آموزش از راه دور e-learningو استفاده از 

  دانشجويان .2
  :دستاوردها
شناسي آزمايشگاهي و بانك خون از سال  تربيت دانشجو كارشناسي ارشد خون 

1376.  
 در 1384شناسي آزمايشگاهي و بانك خون از سال  خون PhDاندازي رشته  راه 

  . دانشگاه علوم پزشكي ايران و در سطح وزارت بهداشت براي اولين بار در كشور
 MPH  مديريت خدمات طب انتقال خون با گرايش مسائل مرتبط با انتقال خون از

  . با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1386سال 
مشاركت در آموزش دانشجويان معرفي شده از مراكز آموزشي به انتقال  

و   هاي پاتولوژي، فوق تخصصي خون، پوست، فوق ليسانس نترزيد(خون
PhD هاي علوم پايه پزشكي .(  

  :ها نقاط ضعف و چالش
سازمان در  76عدم اختصاص رديف بودجه آموزشي با توجه به اين كه از سال  

  . تربيت دانشجويان نقش دارد
 . ي جاريها آموزشنبود فضاي فيزيكي مناسب و متناسب با  

هاي علوم پزشكي  مكانات رفاهي مورد نياز دانشجويان مطابق دانشگاهعدم تأمين ا 
 .كشور

  .كافي نبودن تعداد اعضاي هيأت علمي 

  ). 2ارجاع به هدف (پزشكان و پرستاران در مراكز درماني .3

  اندازي مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون راه .4
  :دستاوردها
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هاي علوم  راي گسترش دانشگاهاندازي مؤسسه با اساسنامه مصوب از شو راه 
  پزشكي كشور 

  PhDتداوم پذيرش دانشجوي  
طب انتقال خون با همكاري يكي از  PhDهاي جديد مانند  توانايي در ايجاد رشته 

  .ايمونوهماتولوژي PhDزيست فناوري پزشكي و  PhDهاي علوم پزشكي،  دانشگاه
  :ها نقاط ضعف و چالش

  نداشتن چارت تشكيالتي 
 بودجه مستقل نداشتن رديف 

 كمبود فضاي فيزيكي 

هاي بالقوه موجود در مؤسسه جهت تربيت دانشجوي  عدم استفاده از توانمندي 
 . توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي PhDمقطع 

 اي آموزشي در سراسر كشور  هاي منطقه ايجاد پايگاه .5

  :دستاوردها
بودجه، نيروي انساني و اي، صرفه جويي در  متمركز كردن آموزش به شكل منطقه 

  .زمان
  :ها نقاط ضعف و چالش

  . عدم تخصيص بودجه آموزشي براي اين مراكز 
 . نداشتن چارت تشكيالتي الزم براي آموزش 

 : راهكارها

 . ي آموزشي اين مركزها فعاليتتخصيص بودجه مناسب براي  

 . هاي آموزشي در تشكيالت در پايگاه ايجاد پست 

   71هاي علمي از سال  جذب كادر هيأت .6
  :دستاوردها
  .علمي پژوهشي هياترديف  34داشتن  
 . علمي به استادي هياترتبه يكي از اعضاي  يارتقا 

 . علمي به دانشياري هياتنفر از عضاي  3رتبه  يارتقا 
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  . باشد مربي مي 3استاديار و  28دانشيار،  2استاد،  1در حال حاضر سازمان داراي  
  :ها عف و چالشنقاط ض

  .هاي هيأت علمي كافي نبودن تعداد رديف 
  . اعضاي هيأت علمي ارتقايتر شدن زمان  طوالني 
  . قرار نگرفتن اعضاي هيات علمي در جايگاه اصلي خودشان 

   :كارهاهرا
ايجاد رديف و تشكيالت بودجه مستقل براي مؤسسه آموزشي عالي كه در  

  . برگيرنده حوزه آموزش و پژوهش سازمان باشد
 . داشتن تعدادي هيأت علمي آموزشي در كنار اعضاي هيأت علمي پژوهشي 

 المللي طب انتقال خون  برگزاري اولين سمينار بين .7

  :دستاوردها
  . تبادل آخرين دستاوردهاي علمي مرتبط با طب انتقال خون 
هاي سازمان انتقال خون و  كنندگان خارجي با وضعيت و پيشرفت آشنايي شركت 

  .هاي سازمان توانمندي
آشنايي بيشتر كاركنان سازمان و پزشكان و كارشناسان آزمايشگاه با آخرين  

  . دستاوردهاي علمي مرتبط با طب انتقال خون
  . ISBTي سازمان به عنوان ميزبان كنگره آمادگ 

  :ها نقاط ضعف و چالش
  . عدم تداوم برگزاري 
كنندگان از خارج از كشور اعم از ايرانيان مقيم  عدم حضور قابل توجه شركت 

 ...  خارج از كشور و 

  : راهكارها
به ) ISBT(انتقال خون  ترين كنگره رايزني جهت پذيرش ميزباني كشور براي مهم 

  .المللي اي يا بين طقهشكل من

 المللي مرتبط با طب انتقال خون  برقراري ارتباط علمي با مراكز علمي بين .8
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  :دستاوردها
  . برقراري ارتباط علمي با انتقال خون فرانسه 
  . فرانسه 2ارتباط علمي با دانشگاه بوردو  
  . و انتقال خون فرانسه 2سمينار مشترك با دانشگاه بوردو  2برگزاري  
  . 2برگزاري كارگاه آموزشي مشترك با دانشگاه بوردو  
  . فرانسه 2هاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاه بوردو  اجراي طرح 
شناسي  در رشته ويروس PhDبراي تربيت دانشجوي  2موافقت دانشگاه بوردوي  

  . به صورت مشترك با مؤسسه آموزش عالي
  . پاسخ به سؤاالت و مشكالت فني سازمان توسط انتقال خون فرانسه 
اندازي مركز آموزشي انتقال خون ايران و فرانسه براي كشور و  موافقت با راه 

  . كشورهاي منطقه
نامه همكاري فني، آموزشي و پژوهشي با انتقال خون فرانسه و دانشگاه  عقد تفاهم 

  . 2بوردو 
خش علمي سفارت فرانسه در ايران در جهت تأمين برقراري ارتباط مناسب با ب 

  . هاي مرتبط هزينه

  : پژوهش) ب
 . هاي تحقيقاتي در سازمان وجود زيرساخت .1

  ). الف - 6ارجاع به مورد ( 71جذب كادر هيأت علمي پژوهشي از سال  
  . هاي كاربردي در سازمان داشتن رديف بودجه تحت عنوان پژوهش 
 . كاربرد پژوهشيهاي تخصصي با  وجود آزمايشگاه 

 . دسترسي پرسنل سازمان به كتابخانه ديجيتالي 

 . وجود كتابخانه تخصصي مرتبط با علوم و طب انتقال خون 

 . هاي آموزشي مرتبط با پژوهش برگزاري كارگاه 

 ... . وجود برنامه مهندسي پژوهشي در سازمان شامل شوراي پژوهش و  

  .افزار مديريت امور پژوهشي اندازي نرم راه 

 . توانمندي در انتشار كتب مرتبط با طب انتقال خون 
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 . عالقمندي و توانمندي كادر علمي سازمان براي پژوهش 

  :ها نقاط ضعف و چالش
عدم وجود قوانين در جهت هزينه كردن بودجه مانند ساير مراكز آموزشي و  

  . پژوهشي
 . عدم وجود تشكيالت مستقل براي مؤسسه آموزش عالي 

 . هاي هيأت علمي كمبود رديف 

 . قرار نگرفتن اعضاي هيات علمي در جايگاه اصلي خودشان 

 . هاي تحقيقاتي مشترك با مراكز آموزشي و پژوهشي كم بودن طرح 

  : كارها راه
مستقل بودجه براي مؤسسه عالي آموزشي و   ايجاد تشكيالت و اخذ رديف 

  .پژوهشي طب انتقال خون
 . سازمانتقويت اعضاي هيأت علمي  

 82اندازي مركز تحقيقات سازمان از سال  راه .2

  :هاي تحقيقاتي كاربردي شدن طرح .3
  : دستاوردها
ي جاري ها فعاليتهاي تحقيقاتي در  استفاده از دستاوردهاي نتايج حاصل از طرح 

  ...). ريزي، استانداردها و  گذاري، برنامه سياست(سازمان
 جديد هاي فناوريسازي فناوري و ارايه  اختراع، اكتشاف، بومي 

  :ها نقاط ضعف و چالش
  . ها عدم كاربردي شدن نهايي نتايج حاصل از طرح 

  :المللي ها و مجالت متعبر داخلي و بين هاي تحقيقاتي در كنگره نتايج طرح ارايهارتقاي  .4
  : دستاوردها
  . ISBTشركت فعال سازمان در كنگره  
 .هاي علمي سازمان المللي با توانمندي مجامع بينآشنايي  

 .افزايش انتشار مقاله در مجالت معتبر داخلي و خارجي 
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  :ها نقاط ضعف و چالش
المللي مطابق قوانين  عدم امكان اعزام محققين غير هيأت علمي در مجامع بين 

  . موجود
  . عدم تسلط كافي محققين به زبان خارجي 

  ارتباطات علمي سازمان .8
به تدريج و گام به گام رو به پيشرفت نهاد  1353سازمان انتقال خون ايران پس از تاسيس در سال 

روز به روز بر كارآمدي خود  ،گيري از خبرگان و محققان و پرسنل فني و تحقيقاتي و با بهره
همانا  قادر باشد كه به هدف اصلي خود كه ،ها افزود تا با به كارگيري بهترين استانداردها و رويه

اين رشد شتابان با توجه به نيز روزافزون جامعه امري . تأمين خون كافي و سالم است نائل شود
به خصوص بعد از انقالب اسالمي با توجه به رشد جمعيت و وقوع جنگ  ،ناپذير بود گريز

در نتيجه . هاي خوني مزيد بر علت گرديد تحميلي كه تقاضاي بيش از حد براي خون و فرآورده
هاي تحقيقاتي و آموزشي و فني بيش از پيش تالش  زم بود كه سازمان انتقال خون ايران در زمينهال

و محققان و فعاالن علمي داخلي،  ها سازماننمايد و عالوه بر همكاري و مشاركت و معاونت با 
نتقال ها براي تبادل اطالعات و تجربيات و ا المللي هم به فعاليت بپردازد تا زمينه در عرصه بين

اين فرصت خوبي بود تا سازمان انتقال خون ايران دستاوردهاي . فراهم آيد فناوريدانش و 
ها به  ي كه در پرتو علم، تحقيقات و همكاريهاي تالشدرخشان خود را هم به نمايش بگذارد، 

 اين پشتوانه سرشار بود كه زمينه را براي ورود سازمان انتقال خون به عرصه. نتيجه رسيده است
انتقال خون ايران با دو نماينده، به  براي اولين بار، سازمان 1382المللي فراهم آورد و در سال  بين

كه زير مجموعه سازمان ) GCBS( در سازمان همكاري جهاني براي سالمتي خونعضويت 
جهاني بهداشت است پذيرفته شد و از آن زمان تاكنون ساليانه هر دو عضو سازمان در اين 

هاي كلي در جهت  راهكارها و سياست ،در اين اجالس. نمايند يار مهم شركت مياجالس بس
  .دنگير افزايش سالمت خون در دنيا مورد بحث قرار مي

المللي خود با كنسول علمي و  هاي بين  سازمان انتقال خون ايران در راستاي افزايش همكاري
مندي روابط علمي سازمان با  گذار بهره فرهنگي فرانسه در تهران وارد گفتگو و مذاكره شد تا پايه

ل ماحصل آن اعزام پرسنل سازمان از سراسر كشور به سازمان انتقا. همتايان فرانسوي خود شود
ها، تحقيق مهمي هم در زمينه  در سايه اين همكاري. خون فرانسه در پاريس و دانشگاه بوردو بود
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HIV با توجه به اين تحقيق و تجربيات . گذراند شكل گرفت كه مراحل پاياني خود را مي
ارزشمند سازمان انتقال خون ايران و ديگر تحقيقات مرتبط، سازمان انتقال خون ايران در تحقيق 

و   دستگاه يشود، شريك گرديد و تعداد در تهران اجرا مي UNDPلي كه در ايران با همكاري عم
هاي آزمايشگاهي جهت اين پروژه به سازمان هديه گرديد تا در زمينه برنامه كنترل  وسايل و كيت
بعد از بازديد از  UNDPنمايندگان . كار علمي تحقيقاتي مناسب صورت پذيرد ،ايدز در ايران

اظهار خرسندي نموده و استانداردهاي سازمان را ارج نهادند و  ،نات و پيشرفت طرح مربوطهامكا
اكنون به واسطه . تر فراهم كرده است اين خود زمينه را براي اقدامات بيشتر و گسترده

هاي علمي و تحقيقي سازمان با طرف فرانسوي خود و رضايت آن ها از پشتكار و علم  همكاري
به طوري كه اكنون پرفسور  ؛ها قوت بيشتري گرفته ه فرانسه، اين گونه همكاريپرسنل اعزامي ب

اعالم  ،فلوري از دانشگاه بوردو كه در دنيا به علت مطالعات عظيمش در زمينه ايدز معروف است
شناسي تربيت نمايد كه  آمادگي كرده كه يك نفر از پرسنل سازمان را در رشته دكتراي ويروس

ها و  قرارداد همكاري علمي و پژوهشي و برگزاري كارگاه يامضا. انجام استروند كار در حال 
ها و تبادالت  اي از اين پيشرفت نشانه ،سمينارهاي مشترك ساليانه با سازمان انتقال خون فرانسه

هاي  به تبع اين قرارداد مهم، تاكنون عالوه بر اعزام پرسنل جهت طي دوره. استفني و علمي 
انسه، دو كارگاه آموزشي مشترك در تهران با همكاري دانشگاه بوردو و سازمان كوتاه مدت در فر

  . انتقال خون فرانسه برگزار شده است
المللي طب  المللي و علمي، سازمان انتقال خون ميزبان اولين كنگره بين در راستاي اقدامات بين

 ها سازمانران خارجي از سخن 20در تهران شد كه در آن بيش از  1386انتقال خون در ارديبهشت 
المللي انتقال  اين كنگره با همكاري انجمن بين. و مراكز انتقال خون معروف دنيا شركت نمودند

) ESTM( ، مؤسسه اروپايي انتقال خون)IPFA( المللي پااليش پالسما ، مؤسسه بين)ISBT(خون
يار همراه بود و حضور ميزباني اين نشست كه با موفقيت بس. و چندين سازمان داخلي برگزار شد

هاي  المللي از دستاوردها و پيشرفت بين يها سازمانسخنرانان با وجهه در آن باعث شناخت بيشتر 
هاي ترتيب داده شده ميان آنان و  اي از مراكز انتقال خون و نشست ما گرديد و بازديدهاي حاشيه

اين خود . ازمان آگاه ساختهيات علمي سازمان بيشتر آنان را با توان علمي س يپرسنل و اعضا
مستمر و موفق  هاي تالشالمللي شد و  تر در عرصه بين باعث تحولي ديگر در ارتباط نزديك

ساز شد كه اكنون هم ادامه دارد و سكوي گفتگوها و مذاكرات و تبادالت علمي و  بسياري را زمينه
المللي انتقال خون و  بينسازمان انتقال خون ايران اكنون در تمام مجامع . تحقيقاتي شده است
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پزشكي به درستي معروف و شناخته شده و ديگر دوران ناشناختگي اين سازمان به اتمام رسيده 
ترين جايگاه را دارد  ترين و پيشرفته مهم ،است و در منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت

ها در منطقه ما نقش  اجراي طرحاي و حتي اقدام جهاني براي  توان در هر اقدام منطقه و ديگر نمي
از جمله آقاي دكتر  ISBTبا توجه به تشويق خود دوستان ما در  .انتقال خون را ناديده گرفت

اقدام كرده و اعالم  2013براي سال  ISBTاي  استرنجرز، ما نسبت به ميزباني اجالس مهم منطقه
  . برسد ISBTايم كه اميد است به تصويب نهايي مسؤولين  آمادگي نموده

سازمان انتقال خون ، با همكاري مديريت روابط عمومي و امور بين الملل در زمينه آموزشي هم
ايران جهت تقويت علمي منطقه خود نسبت به آموزش علمي و فني پرسنل مراكز انتقال خون 
كشورهاي افغانستان و عراق اقدامات علمي بسياري كرده است و هر ساله تعدادي از آنان در 

سازمان انتقال خون ايران . گيرند ي تخصصي قرار ميها آموزشان حضور يافته و تحت سازم
نسخه كتاب تخصصي  30جزوه آموزشي و بيش از  70بيش از  ،تاكنون در زمينه علوم انتقال خون

مندي اين  به كشورهاي افغانستان و تاجيكستان جهت بهره هاتأليف و ترجمه كرده كه تمامي آن
  . دنشو كشورهاي فارسي زبان ارسال مي

اي مديترانه شرقي سازمان  اكنون سازمان انتقال خون ايران با سازمان جهاني بهداشت، دفتر منطقه
مركز ، مراكز انتقال خون منطقه، اعضاء )ISBT( المللي انتقال خون جهاني بهداشت، انجمن بين

هاي جهاني براي سالمت خون، بسياري از كارشناسان و محققان معروف دنيا در عرصه  همكاري
طور مستمر در طب انتقال خون همكاري و تماس مستمر دارد و نقطه نظرات خود را با آنان به 

 سازمان انتقال خون. گيرد اي مورد بحث و بررسي قرار مي گونه تحول و پروژهگذارد و هر ميان مي
ايران همچنان در تالش است تا ضمن حفظ و تقويت اين جايگاه رفيع، به ارتباطات خود عمق و 

  . علم و تحقيقات در كشور فراهم آيدبيشتر بخشد تا امكان رشد  ي بيشترتوسعه 

  توسعه صنعت پالسما  ..99
خود كه  اي را جهت ارسال پالسماي بازيافتي مازاد ، سازمان انتقال خون ايران برنامه2004از سال 

يك  بنابراين با عقد قراردادي با . آوري شده آغاز نموده است در مراكز خون سراسر كشور جمع
هاي پالسما اقدام  نسبت به ارسال محموله ،ي در آلمانيمركز توليد محصوالت و داروهاي پالسما

خون  هاي تضمين كيفي سازمان انتقال سيستم ارتقاياين پروژه عالوه بر نقش مثبتش در . شد
به طوري كه  ،باعث شد كه تا حدي بتوان نسبت به تهيه داروهاي مشتق از پالسما اقدام كرد ،ايران
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درصد آلبومين از اين راه تأمين شده است  14درصد از نياز كشور به ايمونوگلوبين وريدي و  44
منابع ملي اين اقدام همچنين سبب شده كه در زمينه . و اين روند با قدرت بيشتر استمرار دارد

 300.000تواند حدود  اكنون سازمان انتقال خون ايران مي. اي پديد آيد جويي عمده بهداشت صرفه
ليتر پالسما را در سال تهيه كند كه بعد از رفع نيازهاي داخلي به پالسماي تازه، مابقي كه حدود 

منظور از سال بدين . شود ليتر در سال است به طرف قرارداد جهت پااليش ارسال مي 150.000
آوري خون توسط بازرسان  ، جزئيات سيستم كنترل كيفي و زنجيره سرد مراكز جمع2007تا  2004

مؤسسه پل اريخ مورد بررسي دقيق قرار  مانندمؤسسات نظارتي اروپا وزارت بهداشت آلمان و 
اين ميان، در . گرفت تا مجوز ارسال پالسما به اروپا به ترتيب در مراكز خون مربوطه صادر گردد

ه نشد و يارا) GMP( اي مبني بر انحراف از معيارهاي صحيح توليد هيچ گزارش مهم و عمده
نقطه نظارت مطروحه  عمده. صحت امور در مراكز خون ايران جهت ارسال پالسما تاييد گرديد

ها  يري و رديابي واحدهاي اهدايي پالسما بود كه آنها در زمينه مستندسازي و پيگ زرسيدر اين با
اتوماسيون، زنجيره سرد، ( سيستم تضمين كيفي ارتقاينيز رفع شده و به طور غير مستقيم باعث 

  . گرديد) مستندسازي و رديابي
تواند پالسماي  سازمان انتقال خون ايران از سيستم ثبت ملي اهداكنندگان برخوردار است و مي

يري رات سرمي و سابقه اهداي وي را پيگاهدايي را رديابي كرده و اهداكننده مربوطه و وجود تغيي
آن را بالفاصله به مؤسسه اروپايي طرف قرارداد  ،كند و در صورت مواجهه با هرگونه خطري

طرف . دهد تا نسبت به حذف واحد مربوطه از روند پااليش جلوگيري به عمل آيد اطالع مي
در صورت مشاهده هر  روي واحدهاي پالسما است و NATقرارداد هم موظف به انجام آزمايش 

بايد سازمان انتقال خون ايران را مطلع كند تا نسبت به حذف اهداكننده  ،گونه عامل ويروسي
اين پروژه پااليش پالسما تحت قرارداد با پااليشگاه  ،در مجموع. مربوطه از چرخه اهدا اقدام شود

  . در ايران نموده است كمك شاياني به خودكفايي و افزايش سالمت سيستم انتقال خون ،اروپايي
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  مقدمه
 ارتقاي راستاي در اداري عالي  شوراي مصوبه پيرو و 1382 سال از اداري تحول و مديريت توسعه مركز

 و وظايف و شد تشكيل پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت اداري سيستم در تحول و مديريت
  :گرديد دار عهده مجموعه اين در را زير يها ماموريت

  مديريت بهبود راستاي در نوين مديريتي هاي سبك و ها نظام استقرار و مطالعه 
 سازماني ساختارهاي بهبود و تشكيالت طراحي 

 ها تصدي كاهش و غيردولتي بخش مشاركت توسعه براي الزم اقدامات انجام 

 كار انجام هاي روش و ها سيستم طراحي و تحليل و تجزيه مجدد، مهندسي 

 الكترونيك دولت تحقق هاي برنامه اجراي و اداري فناوري توسعه 

 رجوع ارباب رضايت جلب و مردم رضايت سطح ارتقاي جهت الزم هاي برنامه اجراي و تدوين 

 اداري تحول تحقق براي مناسب بستري ايجاد و سازي فرهنگ هاي برنامه اجراي و تدوين 

 هاي حوزه در را خود اقدامات مجموعه ،شده قيد يها ماموريت بر مبتني مركز اين اساس اين بر 
   .شد خواهد پرداخته ها آن ذكر به ادامه در كه است نموده سازماندهي شده قيد
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  ها شاخص
 ميزان پوشش اتوماسيون اداري در ستادشاخص 

  :شود گيري اين شاخص، پارامترهاي زير سنجيده مي با اندازه
 درمان و آموزش وزارت بهداشت، يدر ستاد مركز يش دقت و سرعت انجام مكاتبات اداريافزا 

  پزشكي 
 يدر ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يو خارج يان داخليت مشتريزان رضايش ميافزا 

  ميزان پوشش اتوماسيون اداري در ستاد: 1جدول 
  1387  1386  1385  1384  1383 1382 1381 1380 1379 1378  1377  شاخص

          50٪      90٪  

به صورت نسخه ويندوزي مورد  82وارد مرحله اجرايي شد و تا پايان سال  82از سال اتوماسيون اداري 
  .نسخه تحت وب نصب و تاكنون مشغول كار است 86از سال . استفاده كاربران قرار گرفت

واحدهاي تابعه و  ةسازي و اصالح فرايندهاي عمومي و اختصاصي در كلي مستند شاخص ميزان
 وابسته

  :شود گيري اين شاخص، پارامترهاي زير سنجيده مي با اندازه
وزارت  يستاد يانجام كار در واحدها هاي روشخدمات و  ارايهنظام  يو كارآمد يش اثربخشيافزا 

  يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

 كشور  يعلوم پزشك يها در سطح ستاد و دانشگاه يبانيت خدمات پشتيفيك يارتقا 

 و سالمت در سطح ستاد وزارتخانه يپژوهش ي،خدمات آموزش يندهاياصالح فرا 

  اي مقايسه و آماري نتايج و دستاوردها
 %100احصاء و مستندسازي فرايندهاي معاونت توسعه مديريت و منابع  

 %52هاي علوم پزشكي كشور  احصاء و مستندسازي فرايندهاي معاونت پشتيباني دانشگاه 

 پژوهشي و سالمت -معاونت آموزشياحصاء و مستندسازي فرايندهاي  

 فرهنگ فرايندنگري در كارشناسان ستاد و صف در وزارت بهداشتايجاد  
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  وري وزارتخانه بهرهشاخص ميزان بهبود 
  :شود گيري اين شاخص، پارامترهاي زير سنجيده مي با اندازه

  )ي انساني، بودجهنيرو(و استفاده بهينه از منابع موجود  در سطح كالن وزارتخانه يوربهبود بهره 
 انهوزارتخ يساختار يدر اجزا يوربهبود بهره 

 وري وزارتخانه ميزان بهبود بهره: 2جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377  شاخص
                50٪  

هنوز نتايج آماري  ،آغاز شده است و همچنان ادامه دارد 87با توجه به اينكه اين پروژه از اواسط سال 
 .گردد خاصي به دست نيامده است كه احتماالً تا اواخر سال جاري نتايج آماري آن استخراج مي

  ساالري و رعايت مفاد آن ميزان استقرار نظام شايسته شاخص
  :شود گيري اين شاخص، پارامترهاي زير سنجيده مي با اندازه

  ران  يند انتصاب مديستم مستند فرايبه س يابيدست 
  يتيرين سطوح مختلف مديب يو هماهنگ يش همكاريافزا 
و  ير رسميغ يها سازمانالوصول  ر منافع سهليند انتصاب و ممانعت از تاثيقانونمند نمودن فرا 

 ياسيس يها گروه

 ساالري و رعايت مفاد آن ميزان استقرار نظام شايسته: 3جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383 1382 1381 1380 1379 1378  1377  شاخص
                90٪  

، در يكصدمين جلسه شوراي عالي 24/12/81ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران در تاريخ 
. به كليه دستگاه هاي ذيربط ابالغ گرديد 11/1/82اداري، به تصويب رسيده و سپس در تاريخ 

مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع نيز تهيه و تدوين دستورالعمل داخلي ضوابط 
انتصاب و تغيير مديران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در دستور كار خود انتخاب، 

قرار داد كه نتيجه تالش هاي بعمل آمده، تدوين دستورالعمل و اخذ مجوز بكارگيري آن به شماره 
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از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و  3/3/85مورخ  35698/1804
  .باشد مي ريزي كشور برنامه

  ساعت آموزش برگزار شده براي مديران -تعداد نفر شاخص
  :شود گيري اين شاخص، پارامتر زير سنجيده مي با اندازه

 افراد مهارت و دانش و توانمندي ارتقاي 

 اطالعات تشريك و تعامل براي ييفضا ايجاد و مخاطبين اذهان در جديد هاي نگرش ايجاد و ترويج 
 دانش و

  ساعت آموزش برگزار شده براي مديران - نفرتعداد : 4جدول 
  1387  1386  1385  1384  1383 1382 1381 1380 1379 1378  1377  شاخص

          50000     170000  

  و مديريت در كليه واحدهاي تابعه و وابسته ياستقرار نظام ارزيابي عملكرد سازمان شاخص ميزان
  :شود سنجيده ميگيري اين شاخص، پارامترهاي زير  با اندازه

  هاي بهبودشناخت نقاط قوت و زمينه 
  خدمات با كيفيت بهتر ارايهتوانمندسازي در راستاي  

 كشور پزشكي علوم هايدانشكده/هادانشگاه كلية پشتيباني معاونت حوزة در عملكرد ارزيابي طرح اجراي
  .است شده انجام 84سال در

 85 سال در كشور پزشكي علوم هاي دانشكده/ هادانشگاه كلية پشتيباني معاونت حوزة عملكرد ارزيابي
  .است شده انجام

  پژوهشي و درماني خدمات آموزشي، ارايهتفويض اختيار مديريتي در حوزه ميزان  شاخص
  :شود گيري اين شاخص، پارامتر زير سنجيده مي با اندازه

 خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني ارايه مراكزميزان توانمندسازي  

هاي علوم پزشكي تا حدود زيادي اين امر  برنامه چهارم، در دانشگاه 49حوزه دانشگاه بر اساس اصل در 
 18برنامه چهارم، به  88دهنده خدمات درماني مبتني بر ماده  ارايههاي  صورت گرفته و در مجموعه
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مه روند مبتني بيمارستان در قالب طرح هيأت امنايي تفويض اختيارات مديريتي صورت گرفته است و ادا
 .باشد پذيرد، در دست اقدام مي صورت مي نظام مديريت بيمارستانيبر مطالعاتي كه در حوزه ساختار و 

  .در دستور كار قرار گرفته است 84اين اقدامات از سال 

هاي علوم پزشكي در راستاي  توسط دانشگاهساالنه  يدرصد طراحي علمي برنامه عمليات شاخص
   هاي ملي ستاد وزارت بهداشت ها و سياست برنامه

  :شود اين شاخص، پارامترهاي زير سنجيده ميگيري  اندازهبا 
 ي نامرتبط با اهداف و برنامه هاي وزارتخانه، پيشگيري در رواج روزمرگيها فعاليتحذف  

 توانمند ساختن سيستم ارزيابي در سازمان 

  .آغاز شده است 86اين طرح از اسفند سال 

 ي به تعالي سازماني در وزارت بهداشتياب ميزان دست شاخص

  :شود اين شاخص، پارامترهاي زير سنجيده ميگيري  اندازهبا 
   هاي بهبود در وزارت بهداشت شناخت نقاط قوت و زمينه 
  مشابه در دنيا از منظر تعالي سازماني يها سازمانشناخت جايگاه مراكز درماني و آموزشي نسبت به  

  يدرمان –يبهداشت يمردم از خدمات واحدها يدرصد رضايتمند شاخص

  :شود اين شاخص، پارامتر زير سنجيده ميگيري  اندازهبا 
  عملكرد وزارت بهداشت در راستاي نيازها و انتظارات مردم  

  ميزان استقرار نظام اصالح تشكيالت و ادغام واحدهاي شهرستاني شاخص
  :شود مي اين شاخص، پارامترهاي زير سنجيدهگيري  اندازهبا 

 مركزي  اصالح تشكيالت حوزه 

  اصالح تشكيالت سازمان استان 
 ادغام واحدهاي شهرستاني 
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 پيشنهادهاي اصالحي ارايهوابسته به دستگاه و  هاي شركتو وظايف مؤسسات و  ها ماموريتبررسي 

 1367در سال  بهداشتت وزارتخانه  نخستين تشكيال. باشد كنون ميتا 1367زمان اجراي طرح از سال 
 سازمان 24غ شد كه در آن زمان داراي  تاييد و ابال) سابق(كشور   و استخدامي توسط سازمان امور اداري

 6پزشكي در سطح كشور و  دانشگاه و دانشكده علوم 30ها و  اي بهداشت و درمان در سطح استان منطقه
تجديد نظر قرار گرفت كه متعاقب آن  مورد 1370 همچنين نمودار آن در اواسط سال. سازمان وابسته بود

 عالي اداري يارشو 14/12/1372دش مورخ /7447در اجراي مصوبه شماره  .دش غ ت مربوط نيز ابال تشكيال

بهداشت و درمان در  ايمنطقه يها سازمانهاي علوم پزشكي و  ها و دانشكده مبني بر ادغام دانشگاه
ت حوزه ستادي  درماني تشكيل شد و تشكيال هداشتي وهاي علوم پزشكي و خدمات ب يكديگر، دانشگاه

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مورد  و دانشگاه آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و
  حاتي به شرح زير در آن انجام شد گرفت و اصال تجديد نظر قرار

پست  700و حذف حدود  معاونت 6به  9ها از  ت حوزه ستادي با تقليل تعداد معاونت تشكيال .1
ها  قرار گرفت كه بعدها تعداد معاونت پست سازماني مورد تجديد نظر 2400سازماني با رقمي حدود 

 .معاونت افزايش يافت 7به 

ها در سه تيپ و  در استان هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مستقر ت دانشگاه تشكيال .2
ك عمل گروه بندي يادشده،  قرار گرفت كه مال مورد تجديد نظرمعاونت  4و  5، 6به ترتيب در قالب 

سطوح و مقاطع  ها شامل تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل،  دانشگاه آموزشي  طور عمده وجهه به
بوده  ،... هاي تحت پوشش و ها و آموزشكده هاي تحصيلي، تعداد دانشكده تعداد رشته تحصيلي و

خدماتي و  هاي درصد از پست30هاي حوزه ستادي و  درصد از پست20از محل حذف . است
 29000در مجموع ) اداري عالي ، شوراي14/12/1372دش مورخ /7447در اجراي مصوبه (پشتيباني 

و در راستاي طرح توسعه  1385تا  1372 هاي سالطي   پست در بانك پست ذخيره شد كه به تدريج
 يها بيمارستانهاي بهداشتي و  ها و پايگاه رماني، خانهبهداشتي و د اندازي مراكز نسبت به ايجاد و راه

  .اقدام شده است جديد

مبني بر واگذاري بخشي از  هاي كلي دولت در برنامه دوم توسعه و در راستاي سياست 1376در سال  .3
منظور   به  م مقام وزيرئپستي با عنوان قا در حوزه وزارت ،وظايف قابل واگذاري به بخش خصوصي

  .شد شده، تشكيل اهداف يادرسيدن به 
واگذاري وظايف اجرايي به  ت دولت و سازي تشكيال با هدف كوچك 1382و  1379 هاي سالدر  .4

ت حوزه  ارزشيابي، تشكيال ريزي، نظارت وبرنامه واحدهاي استاني و تبديل ستاد وزارتخانه به ستاد
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و ادغام ) ه كل و دفاترمعاونت، ادار(درصد از واحدهاي مديريت  30 ستادي با كاهش بيش از
مديريت و  مت پس از تاييد سازمان درمان و بهداشت در يكديگر و ايجاد معاونت سال معاونت
   .غ شد ابال) سابق(ريزي كشور  برنامه

قانون يادشده ناظر  49اصل  هاي كلي برنامه چهارم توسعه و با روي كار آمدن دولت نهم و سياست .5
ستادي وزارت ت  ديگر بحث تجديد نظر در تشكيال هيات امناء، بار ها توسط بر اداره امور دانشگاه

معاون امور  2 معاونت و 5در قالب  1386سازماني آن در مرداد ماه  بهداشت مطرح و آخرين نمودار
  .غ شد واحد مديريتي بررسي و ابال 39دانشجويي و  مجلس و

بهداشتي درماني در سراسر  ماتدانشگاه و دانشكده علوم پزشكي و خد 42در حال حاضر تعداد  .6
دار هستند كه از اين تعداد  درمان را عهده بهداشت و ريزي، نظارت و اجراي آموزش كشور امر برنامه

 ها اين وظيفه را دانشگاه يا دانشكده در سطح شهرستان 10هاي كشور و  استان دانشگاه در مراكز 32

ريزي و نظارت بر  برنامه كار هداشت شهرستان نيزشبكه و مركز ب 321 ،وه بر آن بر عهده دارند و عال
   .دار هستند را عهده يفنفعاليت واحدهاي ص
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  ساله  گزارش سي
   :عنوان برنامه

 باز طراحي ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  :شرح برنامه
) سابق(كشور  ياستخدامو  يتوسط سازمان امور ادار 1367در سال  بهداشتت وزارتخانه  الين تشكينخست

 30ها و  بهداشت و درمان در سطح استان يا منطقه سازمان 24 يغ شد كه در آن زمان دارا د و ابالييتا
ن نمودار آن در اواسط يهمچن. سازمان وابسته بود 6در سطح كشور و  يپزشك دانشگاه و دانشكده علوم

  .دش غ ز اباليت مربوط ن اليد نظر قرار گرفت كه متعاقب آن تشكيمورد تجد 1370 سال

ها و  بر ادغام دانشگاه ينتمب يادار يعال يارشو 14/12/1372دش مورخ /7447مصوبه شماره  يدر اجرا
علوم  يها گر، دانشگاهيكديبهداشت و درمان در  يامنطقه يها سازمانو  يعلوم پزشك يها دانشكده

 وزارت بهداشت، درمان و يحوزه ستادت  اليل شد و تشكيتشك يدرمان و يو خدمات بهداشت يپزشك
گرفت و  د نظر قراريمورد تجد يو درمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك يها و دانشگاه يآموزش پزشك

  : ر در آن انجام شديبه شرح ز يحات اصال

پست  700و حذف حدود  معاونت 6به  9ها از  ل تعداد معاونتيبا تقل يت حوزه ستاد اليتشك .1
ها  قرار گرفت كه بعدها تعداد معاونت د نظريمورد تجد يپست سازمان 2400حدود  يبا رقم يسازمان

  .افتيش يمعاونت افزا 7به 

پ و يها در سه ت در استان مستقر يو درمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك يها ت دانشگاه اليتشك .2
بيان  يبند ل گروهك عم قرار گرفت كه مال د نظريمعاونت مورد تجد 4و  5، 6ب در قالب يبه ترت

سطوح و  ل، يان شاغل به تحصيها شامل تعداد دانشجو دانشگاه يآموزش ةطور عمده وجه شده، به
 ،... تحت پوشش و يها ها و آموزشكده ، تعداد دانشكدهيليتحص يها تعداد رشته و يليمقاطع تحص
و  يخدمات يها درصد از پست30و  يحوزه ستاد يها درصد از پست20از محل حذف . بوده است

 29000در مجموع ) يادار يعال ي، شورا14/12/1372دش مورخ /7447مصوبه  يدر اجرا( يبانيپشت
طرح توسعه  يو در راستا 1385تا  1372 هاي سال يط  جيره شد كه به تدريپست در بانك پست ذخ

 يها بيمارستانو  يبهداشت يها گاهيها و پا ، خانهيو درمان يبهداشت مراكز يانداز جاد و راهينسبت به ا
  .اقدام شده است ديجد



   روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش 
 

614 
 

از  يبخش يبر واگذار يمبن دولت در برنامه دوم توسعه يكل يها استيس يو در راستا 1376در سال  .3
منظور  ر بهيقام وزئم مبا عنوان قا يپست در حوزه وزارت يبه بخش خصوص يف قابل واگذاريوظا
  .شد ليادشده، تشكيدن به اهداف يرس

به  ييف اجرايوظا يواگذار ت دولت و اليتشك يبا هدف كوچك ساز 1382و  1379 هاي سالدر  .4
ت حوزه  الي، تشكيابيارزش ، نظارت ويزيربرنامه ل ستاد وزارتخانه به ستاديو تبد ياستان يواحدها

و ادغام ) معاونت، اداره كل و دفاتر(ت يريمد يدرصد از واحدها 30 ش ازيبا كاهش ب يستاد
ت و يريمد د سازمانييأمت پس از ت جاد معاونت ساليگر و ايكديو بهداشت در درمان  معاونت
   .غ شد ابال) سابق(كشور  يزير برنامه

ادشده ناظر يقانون  49اصل  برنامه چهارم توسعه و يكل يها استيكار آمدن دولت نهم و س يبا رو .5
وزارت  يت ستاد اليدر تشك د نظريگر بحث تجديد ات امناء، باريها توسط ه بر اداره امور دانشگاه
معاون امور  2 معاونت و 5در قالب  1386آن در مرداد ماه  يسازمان ن نموداريبهداشت مطرح و آخر

  .دغ ش و ابال يبررس يتيريواحد مد 39و  ييدانشجو مجلس و

در سراسر  يدرمان يبهداشت و خدمات يدانشگاه و دانشكده علوم پزشك 42در حال حاضر تعداد  .6
ن تعداد يدار هستند كه از ا درمان را عهده بهداشت و آموزش ي، نظارت و اجرايزير ر برنامهكشور ام

 فه راين وظيها ا ا دانشكده در سطح شهرستانيدانشگاه  10كشور و  يها استان دانشگاه در مراكز 32

و نظارت بر  يزير برنامه ز كاريشبكه و مركز بهداشت شهرستان ن 321وه بر آن  بر عهده دارند و عال
  .هستند دار را عهده يفنص يت واحدهايفعال

ساختار سازماني، تشكيالت و بهينه بازطراحي  و بازنگريسازي، پروژه  به منظور بهينه 87در سال  .7
هاي ذيل تعريف شده و در حال انجام  ها و زيربرنامه تعريف شد كه در اين راستا برنامه مشاغل

  :باشد مي
نظام اختيارات و  گيري، تصميم ساختار مشاغل، ساختار واحدها، وظايف شرح تدوين برنامه 

 در و شده تعريف ذيل هاي برنامه زير كه استقرار و انتقال طرح ارايه و وزارتخانه ستاد هاي مسؤوليت
 :است انجام حال
  گيري و ساختار تصميم ساختار وزارتخانه يمعمار 
 يساختار يها رها و گلوگاهيل متغيتحل 

 ن و مقرراتيقوانو  خچه ساختار وزارتخانهيتار يبررس 

 ساختار وزارت سالمت ينه كاويبه 
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 يحاكم بر طراح ياست ها و مبانين اصول، سييتع 

 تاپ چارت ستاد وزارتخانه 

 ياصل يواحدها يها ماموريتشرح  

 يسازمان ينمودار واحدهاتهيه  

 يسازمان يف واحدهايشرح وظاتدوين  

 ها ساختار مشاغل و پستتهيه  

 ها مسؤوليتارات و ي، اختيريگ ميساختار تصمتدوين  

 طرح انتقال و استقرارتهيه  

 ياصل يواحدها يليساختار تفصتدوين  

 )ها دواژهيم، استانداردها، كليمفاه(قاموسنامه تهيه  

 ساختار مشاغل، ساختار واحدها، وظايف شرح سازماني، نمودار بندي، تيپ مدل بازطراحيبرنامه  
كه در اين راستا زير كشور  پزشكي علوم هاي دانشگاه هاي مسؤوليت و اختيارات نظام و گيري تصميم
 :هاي ذيل تعريف شده و در حال انجام است برنامه

 يدانشگاه يساختارها ينه كاويبه 

 ها ن ساختار دانشگاهييمدل كالن تعطراحي  

 ها دانشگاه يبند پيستم تيس يطراح 

 يساختار يها رها و گلوگاهيل متغيتحل 

 يحاكم بر طراح يها و مبان استين اصول، سييتع 

 ها تاپ چارت دانشگاه يالگوهاتهيه  

 ينمودار سازمان يالگوها تهيه 

 ف واحدهايشرح وظا يالگوها تهيه 

 ها ساختار مشاغل و پست يالگوها تهيه 

 ها مسؤوليتارات و يم، اختيساختار تصم يالگوها تهيه 

 ها ساختار دانشگاه ييايمدل توسعه و پو يطراح 

 مشاغل ساختار واحدها، وظايف شرح سازماني، نمودار بندي، تيپ مدل بازطراحيبرنامه  
 :هاي ذيل تعريف شده و در حال انجام است كه در اين راستا زير برنامه منتخب يها بيمارستان

 ها بيمارستانساختار  يخارج ينه كاويبه 
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 ها بيمارستانساختار  يداخل ينه كاويبه 

 ها بيمارستانن ساختار ييمدل كالن تعطراحي  

 ها بيمارستان يپ بنديستم تيس يطراح 

 يساختار يرها و گلوگاه هايل متغيتحل 

 يحاكم بر طراح ياست ها و مبانين اصول، سييتع 

 ينمودار سازمان يالگوهاتهيه  

 ف واحدهايشرح وظا يالگوهاتهيه  

 ساختار مشاغل و پست ها يالگوهاتهيه  

 ها بيمارستانساختار  ييايمدل توسعه و پو يطراحتهيه  

 ها بيمارستانساختار  يمدل فعال ساز يطراح 

هاي ذيل  كه در اين راستا زير برنامه توسعه و تأسيستازه  مراكز نياز مورد هاي پست تامينبرنامه  
 :تعريف شده و در حال انجام است

س و توسعه يتاستازه جهت مراكز  يو آموزش ياز درمانيمورد ن يها ه از پستياستخراج آمار اول 
 افتهي

  يو آموزش ي، درمانيبهداشت يها ن پستيبر موافقت با تام ينتجلسه مب م صورتينظت 

 ها ها توسط دانشگاه ل و ارسال فرميتكمو  يالتياطالعات تشكي آور جمع يها فرم يطراح 

 از يمورد ن يها كردن اطالعات و محاسبه پست يينها ،ق آمار و اطالعاتيتطب 

 يو آموزش ي، درمانيها و مراكز بهداشت ك دانشگاهيمحاسبه شده به تفك يها ب پستيتصو 

  :سطح اجراي برنامه
  . تاكنون به اجرا درآمده است 1367تمام وزارتخانه از سال در سطح برنامه 
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  :برنامه عنوان
  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت سازماني معماري

  : شرح برنامه
 توسعه معاونت در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه و ساماندهي ،ارتقاهاي  برنامهشامل اين برنامه 

 و يادار نيواتوماس توسعهو  وزارتخانه در كار انجام فرايندهاي بهبود و طراحي باز؛ منابع و مديريت
   . باشد ي ميستاد مراكز و 5 نصر يها ساختمان در آن استقرار
منابع  و مديريت توسعه معاونت در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه و ساماندهي ،ارتقايبرنامه  

 :تعريف شده و در حال انجام است هاي ذيل كه در اين راستا زير برنامه

 منابع مالي و انساني معاونت توسعه ينرم افزارها يسامانده و معماري كالن 

 مورد انتظار يجاد معمارياي و ل معماريتحل 

 يمعمار يريپذ امكان يابيارزو  امكان استفاده مجدد از منابع يبررس 

 افزارها شناسايي و ارزيابي نرمو  مطالعه مستندات موجود 

 فرايندهاي موجودو  شناسايي نيازها 

 طراحي تفصيلي مناظر معماري 

 طراحي پروتوتايپ 

 مسير توسعهو  ها آوري اطالعات سيستم افزار جمع طراحي نرم 

 هاي فني و مديريتي تعيين نيازمندي 

 افزار سازي نرم پيادهو  نهايي سازي طرح توسعه 

 شناخت نيازها و طراحي و تحليل 

 راتييو تغ يكربنديت پيريمدسازي، تست و  پياده 

 فرآوري نيازها و طراحي و تحليل 

 راتييو تغ يكربنديت پيريمدسازي، تست و  پياده 

ي، عمران يها طرح يحساب يذ، حقوق و دستمزد، مشاغل يبند طبقه يكاربرد يافزارها د نرميتول 
 ياتيعمل يزير برنامهو  كاركنان يكيپرونده الكترون
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 كه در اين راستا زير برنامه هاي ذيلوزارتخانه  در كار انجام فرايندهاي بهبود و طراحي بازبرنامه  
 :تعريف شده و در حال انجام است

هاي تخصصي  هاي كارشناسي در حوزه گروهتدوين ساختار و سازماندهي تيم اجرايي و تجهيز  
 مورد نياز

 در  معاونت توسعه) فرايندهاي اصلي، مديريتي و پشتيبان(ترسيم نقشه كالن فرايندي  

 )مشتري/ ترسيم ماتريس كاركرد(شناسايي كاركردها و ذينفعان هريك از كاركردها  

 ساختار/ رايندماتريس فو ترسيم شناسايي فرايندهاي مرتبط با هريك از كاركردها  

 مشاغل يبند طبقهفرايندهاي  تحليل و طراحي 

 التيتشكفرايندهاي  تحليل و طراحي 

 يعمران يحساب يذفرايندهاي  تحليل و طراحي 

 حقوق و دستمزدفرايندهاي  تحليل و طراحي 

 ياتيعمل يزير برنامهفرايندهاي  تحليل و طراحي 

كه در اين  يستاد مراكز و 5 نصر يها تمانساخ در آن استقرار و يادار ونياتوماس توسعهبرنامه  
 : ذيل تعريف و انجام شده است هاي راستا زير برنامه

  افزار اتوماسيون اداري شناسايي، انتخاب و انعقاد قرارداد با شركت تهيه كننده نرم 
، سرور و كابل كشي و برقراري شبكه رايانهافزاري از جمله تهيه  تأمين نيازهاي تجهيزاتي، سخت 

  مطمئن در ساختمان وزارت بهداشت
آموزشي براي كاربران كل وزارت بهداشت در سطح مبتدي و به طور  هاي كارگاهبرگزاري  

  اختصاصي در حد پيشرفته
مختلف  هاي روششكستن مقاومت پرسنل و ترغيب كاركنان به بكارگيري اتوماسيون اداري با  

 تشويق و تنبيه

هاي  ، واحدهاي خبررساني، جلسات توجيهي در سالنرساني در سطح سايت وزارتخانه اطالع 
 اجتماعات، جلسات آموزشي براي مديران ارشد سازمان

هاي كارشناسي در جهت حل معضالت  هاي متعدد از كاربران و انجام تحليل انجام نظرسنجي 
 موجود
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  :دستاوردهاي برنامه
 %52ت و منابع يريمعاونت توسعه مد يندهايفرا ياحصاء و مستندساز 

 %100كشور  يعلوم پزشك يها دانشگاه يبانيمعاونت پشت يندهايفرا ياحصاء و مستندساز 

  )يي و شوراي تخصصيامور دانشجو يبه جز واحدها( يمعاونت آموزشپوشش اتوماسيون اداري در  
 )به صورت كامل(ت و منابع يريمعاونت توسعه مدپوشش اتوماسيون اداري در  

شگاه يآزما -اورژانس -رخانه معاونت سالمتيشامل دب(نت سالمت معاوپوشش اتوماسيون اداري در  
 )مرجع

 پوشش اتوماسيون اداري در مركز آمار و فناوري اطالعات 
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   :عنوان برنامه
 وري و بهبود آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  بهره هاي شاخصگيري  اندازه

   :شرح برنامه
وري وزارت بهداشت، درمان و  وري، نظام بهره بررسي پيرامون مفاهيم بهرهدر ابتدا پس از مطالعه و  مراحل

  :باشد آموزش پزشكي تهيه و تدوين شد كه شامل تعيين موارد زير مي
وري و وري در وزارتخانه، كميته بهرهوري، ساختار حركت بهرهوري، اركان نظام بهرهاهداف نظام بهره

  وريوري و وظايف آنها، دواير بهرههاي بهره ف آن، كارگروهوري و وظاياعضاي آن، دبيرخانه بهره
وري در سطح وزارتخانه شروع شد كه دو سطح ذيل را شامل بهرهگيري  اندازهپس از تدوين اين نظام، 

  :شودمي
 هاي حوزه در سطح كالن ابتدا با توجه به يوربراي محاسبه بهره .سطح كالن وزارتخانه :اول سطح
شاخص و  يك سري يكالن را استخراج كرده و در مرحله بعد ناظر به هر خروج يها يخروجي، تيمامور

 2ها از  يكه ورود هشدانتخاب  يك ورودي ،ناظر به هر شاخص سپس. ديار سنجش استخراج گرديمع
باشد كه براي  وري ميمرحله بعدي كار محاسبه بهره .باشد يم) بودجه(نه يو هز يانسان يرويجنس ن

ي موجود محاسبه شود و با استفاده از آمار اطالعات با استفاده از يو خروج يد وروديبا يورهمحاسبه بهر
  .وري كل را محاسبه كنيمها بهره ها و خروجي ورودي
توان بحث  يدر سطح كالن م يور محاسبه بهره يدر راستا .اجزاي ساختاري وزارتخانه :دوم سطح
توان  همچنين مي. اجرا كرد يبه صورت موازنيز ها و مراكز  از معاونت يرا در برخ يور بهرهگيري  اندازه

هاي بهبودي كه مركز توسعه و تحول اداري اجراي آن را بر عهده  وري را در برخي از پروژهبحث بهره
  . نيز پياده سازي كرد ،دارد

  :برنامه اجراي سطح
  . تاكنون به اجرا درآمده است 1387تمام وزارتخانه از سال در سطح برنامه 

  :هاي اجراي برنامه معضالت و چالش
  ها گيري شاخص براي اندازه هاي آماري و نظام پيمايش عدم وجود اطالعات كافي
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  : عنوان برنامه 
 تانيارزيابي عملكرد و تعالي سازماني مراكز بيمارسو اجراي نظام  يحاطر

   :شرح برنامه
ها، مدل ن مدلين ايب از. صورت گرفت يو اعتباربخش يتعال يها نه انواع مدليدر زم يمطالعه جامعابتدا 

ند يفرآ .انتخاب شد ييت امناايه يها بيمارستانعملكرد  يابيارز يبرا) EFQM(ت اروپا يفيت كيريمدد ايبن
  :ر خواهد بود ينظام به شرح ز ياده سازيپ

 يهيجلسه توج يبرگزار) و ب يمارستانيران بيمد يزشيساز و كار انگجاد يا) الف :شامل يبسترساز .1
  .باشد يم ها بيمارستانران ارشد يو الزام مد

 .جهت انجام فرآيند آموزش و خودارزيابي مراكز بيمارستاني عقد قرارداد با شركت مشاور .2

سازي جهت آماده ها بيمارستانافراد منتخب از  يبراروزه  4 يدوره آموزش: يدوره آموزش يبرگزار .3
 .براي فرآيند خودارزيابي

از  يكيبر  يمارستان، مبتنيدر ب يابيخودارز ياجرا يآموزش يهاپس از اتمام دوره: يابيانجام خودارز .4
 .شودميشروع  به كمك مشاوران ستاد كردهايرو

 يريگيرا جهت پ ياتهيمارستان موظف است، كميب :مارستانيب يسازمان يته تعاليل كميتشك .5
 دبيرعنوان  همارستان را بيران ارشد بياز مد يكين يل دهد و همچنيتشك يابيخودارز يدستاوردها

 .ديمنصوب نما يسازمان يتعال

گزارش خودارزيابي و نقاط قوت بهبود،  يهاپروژه يبندتيپس از اولو :دگزارش بازخورن يتدو .6
 .گرددهاي بهبود آماده ميوضعف و پروژه

  اجراي برنامههاي  معضالت و چالش
 و امور مشاوره تخصصي در حوزه سالمت ها خودارزيابيكم جهت انجام  توان فني نسبتاً 

  :برنامه اجراي سطح
  . تا كنون در حال اجراست 1387ماه سال امنايي از دي هياتي ها بيمارستاندر سطح برنامه 
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  : عنوان برنامه
  وزارتخانهريزي عملياتي در ستاد نظام برنامه استقرار

   :شرح برنامه
هاي مختلف ستاد وزارتخانه موجود بود،  كه در حوزه راهبرديابتدا با بررسي اسناد باالدستي و سندهاي 

ولي با توجه به عدم يكپارچگي آنها و بعضاً متناقض  ،سعي شد كه اهداف طبق اسناد موجود استخراج شود
و با تعامل  (Expert base)ي بعد به صورت متخصص محور در مرحله. بودن آنها اين امر محقق نشد

هاي هر معاونت  هاي ماموريتي آنها به صورت تعاملي، اهداف و برنامه هاي مختلف، با شناسايي نقشه حوزه
سپس با اخذ نظرات مقام محترم وزارت كه در مراحل مختلف كار . و يا مركز مربوطه استخراج گرديد

در جلساتي كه با . هاي ويژه مشخص گرديدند اهداف و برنامه ،كردند مي ارايه اي را نظرات تعيين كننده
در ادامه كار به صورت . هاي ويژه تخصيص يافت اداره كل بودجه برگزار شد، بودجه اهداف و برنامه

. شودمي ارايهشود و به مقام محترم وزارت  هاي مختلف گزارش گرفته شده و مي منسجم و منظم از حوزه
شود و تصميمات الزم براي بهبود آنها توسط مراجع  ها نيز پيگيري مي ماندگي از برنامه ين عقبهمچن

  . شود مربوطه گرفته مي

  :دستاوردهاي برنامه
 .گزارش پيشرفت معاونت هاي مختلف به صورت كمي به دست آمده است 

  .اهداف داخل يك معاونت و هم بين معاونت ها قابل مقايسه است 

  :نامهبر اجراي سطح
 . به اجرا درآمده است 1386ستاد وزارتخانه از سال در سطح برنامه 
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  :عنوان برنامه
 يهاي كوتاه مدت آموزش اعزام افراد جهت شركت در دوره

   :شرح برنامه
  :هاي كوتاه مدت داخلي دوره) الف

و با  ILO يالملل نيبا مشاركت مؤسسه ب Project Cycle Management ها شامل سه دوره  ن دورهيا
كشور در  يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك يها نفر از شركت كنندگان دانشگاه 75حضور 

برگزار  )NPMC(سالمت  يدر مركز كشور 84ور و مهر ماه سال يشهر يمرحله در فاصله زمان 2 يط
  .شد

  :هاي آموزشي خارج از كشور دوره) ب
   Management business operation نفر در دوره آموزشي 2
    Management business strategically نفر در دوره آموزشي 2
   Human resource management نفر در دوره آموزشي 2

  .نفر به مركز مديريت بريستول كشور انگلستان اعزام شدند 6كه در كل 

  :هاي كوتاه مدت دوره) ج
 يبانيكارشناسان حوزه معاونت توسعه و ستاد پشتران و ينفر از مد 100اعزام   :اي هفته يك دورة

به  2004در سال  Management Health Care نفره جهت شركت در دوره 25گروه  4ها در  دانشگاه
 )دانشگاه كارلسروهه(كشور آلمان 

دو  يجهت دوره ها ينفر 25ران و كارشناسان در  دو گروه ينفر از مد 50اعزام  :اي هفته دو ي دوره
 در دانشگاه كارلسروهه آلمان Facility Management يهفته ا

  : ليذ يها جهت دوره در دانشگاه كارلسروهه آلماننفره  25گروه  8نفر در  200اعزام  :ايهفته سه رةدو
  : گروه اول

Financial Resource Officer (9 April – 30 April 2005)  
  :گروه دوم

Human Resource Officer (7 may 2005 – 28 May 2005) 
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  :گروه سوم
Physical Resource Officer (4 June 2005 – 25 June 2005)  

  : گروه چهارم
Logistic and Catering Officer (2 July 2005 – 23 July 2005)  

   :گروه پنجم
Information Resource Officer(10 September – October 2005)  

  :گروه ششم
CEO and Senior Administrative Officer(8 October 2005 –29October2005)  

  : گروه هفتم
CEO and Senior Administrative Officer(5 November 2005 – 26 November 2005) 

  : گروه هشتم
CEO and Senior Administrative Officer (26 November 2005 – 17 December 2005)  

    :هلند MDF دانشگاه به  TOT دوره جهت افراد اعزام
ته يبرخوردار بودند و در كم يخوب مكالمهط كه از سطح ينفر از افراد واجد شراتعداد  2006سال در 

به ) ت مدرسيترب(س يتدر هاي روشقرار گرفتند جهت آموزش  يمورد بررس يانتخاب از لحاظ علم
 .شدنداعزام   MDF , KITهفته به دانشگاه  8مدت 

  :اي اجراي برنامهه معضالت و چالش
  ريزي دقيقتر؛ هاي آموزشي جهت برنامه عدم اعالم اعتبار برنامه 

 كافي نبودن منابع انساني موجود؛ 

 هاي توسعه مديريتي در سطح وزارتخانه؛هاي آموزشي مديران با كل برنامهعدم هماهنگي برنامه 

 سالمت؛  ارتقايترويج ناكافي اهميت آموزش مديران در  

  :شده ارايه يپيشنهادها
  ؛افرادهاي آموزشي ويژه كليه  مصوب نمودن دوره 
 سازي در زمينه ارزشيابي با معيارهاي تعيين شده ؛ رساني و شفاف اطالع 

 ؛افرادايجاد ساز و كارهاي مناسب براي به روز كردن اطالعات و نيازهاي آموزشي  

 ؛افرادآموزشي جهت كليه  نيازسنجيتدوين  

  باط دهنده آموزش و توسعه مديران و ايجاد انگيزه در مديران بيمارستان؛هاي ارتنامهتدوين آيين 
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  :دستاوردهاي برنامه
  مختلف يها نفر در دوره 451 آموزش جمعاً

  :برنامه اجراي سطح
  . تمام وزارتخانه اجرا شده استدر سطح برنامه 
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  :عنوان برنامه

 )By Degree( هاي آموزشي بلند مدت خارج از كشور اعزام افراد به دوره

   :شرح برنامه
به دانشگاه  1383نفر در سال  11خارج از كشور،  يها به دانشگاه Ph.Dان يهت اعزام دانشجوج

ت كامل در دانشگاه يت و با رضاينفر با موفق 10، اما در حال حاضر شدندسوئد اعزام  ينسكايكارول
 يرش انفراديگر موفق به اخذ پذينفر د 5باشند و به موازات آن  يل مصيسوئد مشغول به تح ينسكايكارول

  . دنديگر گرديد يها از دانشگاه
  .شد Masterدوره  در  Health servicesرش از دانشگاه انگلستان در رشته يك نفر موفق به اخذ پذي

ن تعداد يشدند كه از ا ييرش نهاينفر موفق به كسب پذ 22 ،دلبرگيدانشگاه ها Masterدرخصوص دوره 
  .نمودند يل اعالم آمادگيادامه تحص ينفر برا 18

 :هاي اجراي برنامه معضالت و چالش

  و تر ريزي دقيق جهت برنامهعدم اعالم اعتبار برنامه هاي آموزشي  

 هاي توسعه مديريتي در سطح وزارتخانههاي آموزشي مديران با كل برنامهعدم هماهنگي برنامه 

  :دستاوردهاي برنامه
 Masterنفر در مقطع  18و  Ph.Dنفر در مقطع  10آموزش 

  :برنامه اجراي سطح
  . تمام وزارتخانه اجرا شده استدر سطح برنامه  
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 :عنوان برنامه

 هاي آموزش از راه دور برگزاري پودمان هاي آموزشي و دوره 

   :شرح برنامه
 ،ستاد وزارتخانهران كل يمد ،نيمعاون يشورا ياعضا هدف به يها گروه ،يآموزش يها پودمان يبرگزاردر 

ران يمد رؤسا و ي،علوم پزشك يها ن دانشگاهيمعاون ي،علوم پزشك يها س دانشگاهيرئ ،ر كلين مديمعاون
و  يصنعت هاي بخشو  ها مديران شركت ي،قاتيو تحق يوهشژمؤسسات پ يرؤسا ،كشور يها بيمارستان

ساعت آموزش براي توانمندسازي  150000ي تقسيم شده و در مجموع بهداشت يها ران شبكهيمدو  ييدارو
  .هاي مختلف انجام گرفته است گروه

محسوب شده  يران در سال جاريآموزش مد يها تيلووو از راه دور از جمله ا يكيطرح آموزش الكترون
 يكيالكترون يلين طرح آموزش تكميدر ا. اجرا خواهد شد يمه دوم سال جاريلوت آن در نيو طرح پا

سال گذشته شركت  يآموزش يها كشور كه در پودمان يعلوم پزشك يها دانشگاه يبانيران حوزه پشتيمد
دئو كنفرانس يق وياز طر يساعت برنامه آموزش 12لوت حداقل ين برنامه پايدر ا. مد نظر است ،اند داشته

  . است آموزش از راه دور مد نظر هاي روشر يبه همراه سا

  :دستاوردهاي برنامه
 وزارتخانه ران يمختلف مد هاي گروه يساعت آموزش برا 150000 

  :برنامه اجراي سطح
  . تمام وزارتخانه اجرا شده استدر سطح برنامه 
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   :عنوان برنامه
 نظام شايسته ساالري و استقرار ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران استقرار

   :شرح برنامه
ر ييكارشناسانه، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغ يها يو پس از بررس ي استقرار نظام شايسته ساالريدر راستا

 يده و سپس طيب رسي، به تصويادار يعال ين جلسه شورايكصدمي، در 24/12/81خ يران در تاريمد
 يينامه اجرا نييابالغ آ .ديربط ابالغ گرديذ يها ه دستگاهيبه كل 11/1/82مورخ  1426/1901مصوبه شماره 

ت و يريتوسط معاون محترم توسعه مد 17/6/82مورخ  113517/1804نامه شماره  يضوابط مذكور ط
 ييدستورالعمل اجرا 4كشور صورت گرفت و به استناد بند  يزير ت و برنامهيريسازمان مد يه انسانيسرما
مطابق  يه دستورالعمل داخليموظف به ته يياجرا يها دستگاه يو تحول ادار يه مراكز نوسازيالذكر كل فوق

  .خود شدند ط خاص سازمانيبا شرا
 ين دستورالعمل داخليه و تدويز تهيوزارت متبوع ن يت و تحول اداريرين منظور مركز توسعه مديبد

را در دستور كار خود  يران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكير مدييضوابط انتخاب، انتصاب و تغ
ت و يريبا دفتر بهبود مد ز تعامليو ن ي، دانشگاهيجلسات متعدد در سطوح مختلف ستاد يقرار داد و ط

 يتخصص يها ندگان معاونتينما يكشور و با هماهنگ يزير ت و برنامهيريعملكرد سازمان مد يابيارز
ن دستورالعمل و يبعمل آمده، تدو هاي تالشجه ين دستورالعمل مذكور نمود كه نتيمربوطه، اقدام به تدو

 يه انسانيت و سرمايرياز معاون توسعه مد 3/3/85مورخ  35698/1804آن به شماره  يرياخذ مجوز بكارگ
  .باشد ميهت جكشور  يزير ت و برنامهيريسازمان مد

 هاي اجراي برنامه معضالت و چالش

 به عمل آمده؛ هاي تالشعدم ايجاد بانك اطالعات مديران عليرغم  

 انتصابات براساس معيارهاي ذهني و غيرشفاف؛ 

 ستفاده از رويه يكنواخت در جهت امتيازبندي متقاضيان؛عدم ا 

 نامه؛عدم نگرش الزم در سطح مديران ارشد نسبت به آيين 

  :شده ارايه يپيشنهادها
 ايجاد بانك اطالعات مديران؛ 
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توجيه مديران ارشد در خصوص منافع سازماني ناشي از قانونمند نمودن فرايند انتخاب، انتصاب و  
 مديران؛ تغيير

سازي و انتخاب و انتصاب افراد شايسته در  عملكرد هماهنگ در حيطه ارزيابي، آموزش و توانمند 
 هاي مديريتي؛ پست

هاي پرداخت حقوق و مزاياي مديريتي با انتصاب بر اساس  دار در سيستم برقراري ارتباط معني 
 شايسته ساالري و شايسته گزيني؛ 

 مرتبط با انتخاب، انتصاب و تغيير مديران؛حمايت مديران ارشد در اجراي قوانين  

هاي مديريتي نظير استفاده از  گيري افراد در پست نوين در شناسايي و به كار هاي روشاستفاده از  
 هاي ارزيابي؛  كانون

 هاي سازماني جهت مديران؛ هاي آموزشي مرتبط با پستبرگزاري دوره 

  :دستاوردهاي برنامه
 )محقق شده است ٪100(  مفاد آن رعايتو  ياخلد دستورالعمل ديين و تأيتدو 

 )محقق شده است  ٪100(ازات ياز امت ٪60و كسب حداقل  يليط رشته و مدرك تحصيت شرايرعا 

 )محقق شده است ٪100( يتيريو مد يت بند مربوط به سابقه كار و كارشناسيرعا 

 )محقق شده است ٪20(ران يبانك اطالعات مد يروز رسانجاد و بهيا 

  :برنامه اجراي سطح
  . تمام وزارتخانه به اجرا درآمده استدر سطح برنامه  
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  :عنوان برنامه
 پياده سازي مديريت دانش

   :شرح برنامه
  :كارهاي زير در حال انجام است ،راستاي اين برنامهدر 

 هاي هر يك از وزرا مستندات مربوط به برخي از وزراي حال و گذشته مطالعه شده و كارها و برنامه 
دكتر باقري  و اين وزرا آقايان دكتر پزشكيان، دكتر فرهادي، دكتر مرندي. مورد مطالعه قرار گرفته شد

همچنين در اين راستا سوابق و كارهاي معاونين سالمت و توسعه اين وزرا مورد . باشندلنكراني مي
ن ارشد مستند پس از مطالعه سوابق و كارهاي انجام شده، تجارب اين مديرا. مطالعه قرار گرفت

  . خواهد شد
مورد مطالعه قرار  ها بيمارستاندر اين راستا مستندات مربوط به كارهاي انجام شده توسط مديران  

پس از . كنندتجارب مختلف خود را در زمينه هاي گوناگون مطرح مي ها بيمارستانگيرد و مديران مي
  .مطالعه، اين سوابق مستند خواهد شد

باشد، مديريت مستندات مركز توسعه مديريت ديگري كه در اين حوزه در حال انجام مييكي از كارهايي 
  .باشد و تحول اداري مي

  :دستاوردهاي برنامه
  مستند سازي تجارب مديران ارشد وزارتخانه  
 ها بيمارستانمستند سازي تجارب مديران  

 اين مركز به اين مستندات بندي مستندات مركز توسعه مديريت و دسترسي آسان تمامي پرسنل طبقه 

  :برنامه اجراي سطح
  . تمام وزارتخانه به اجرا درآمده استدر سطح برنامه  
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  : عنوان برنامه
 ها هاي پشتيباني دانشگاهارزيابي عملكرد حوزه

   :شرح برنامه
ه ها انتخاب شد براي ارزيابي عملكرد حوزه پشتيباني دانشگاه )EFQM(مدل بنيان مديريت كيفيت اروپا 
طراحي شد كه ناظر ) EFQM(اي بر اساس معيارها و زيرمعيارهاي مدل است كه بر همين اساس پرسشنامه
  .در نهايت فرآيند ارزيابي بر اين اساس اجرايي شد. به توانمندسازها و نتايج مي باشد

  :برنامه اجراي سطح
 .ها به اجرا درآمده است هاي پشتيباني دانشگاهبرنامه در سطح معاونت 
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  1404بيني روندها براي افق   پيش 
  ها عناوين برنامه: 5جدول 

  آتي هاي برنامه  برنامه عنوان

 پزشكي موزشآ و درمان بهداشت، وزارت ساختار بازطراحي
  )ها بيمارستان و پزشكي علوم هاي دانشگاه و وزارتخانه ستاد(

 وزارتخانه ستاد اصلي واحدهاي يها ماموريتشرح 

 وزارتخانه ستاد سازماني واحدهاي وظايف شرح تدوين 

 ها دانشگاه سازماني نمودار الگوهاي تهيه 

 دانشگاهي واحدهاي وظايف شرح الگوهاي تهيه 

 ها پست و مشاغل ساختار الگوهاي تهيه 

 ها دانشگاه ساختار پويايي و توسعه مدل طراحي 

 بيمارستاني واحدهاي وظايف شرح الگوهاي تهيه 

 ها بيمارستان ساختار پويايي و توسعه مدل طراحي تهيه 

  ها بيمارستان ساختار سازي فعال مدل طراحي 

   پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت سازماني معماري

 و حقـوق  مشـاغل،  بنديطبقه كاربردي افزارهاينرمتوليد 
 الكترونيكـي  پرونده عمراني، يها طرح ذيحسابي دستمزد،
 عملياتي ريزي برنامه و كاركنان

 و انديشـي  هـم  جهـت  در سازماني معماري كميته تشكيل 
 اصــالح و فنــاوري اطالعــات واحــد در ســازي تصــميم
 فرايندها

  فناوري اطالعات فني كميته تشكيل 
 انجام و اداري اتوماسيون يابي عارضه پروژه اجراي 

 ارتقاي جهت در تكميلي هاي پروژه يا اصالحي اقدامات
 اداري اتوماسيون نظام كيفيت

 توسـعه  معاونـت  فرايندهاي مجدد مهندسي طرح اجراي 
 و مكـانيزه  فراينـدهاي  توسعه رويكرد با منابع و مديريت
  معاونت افزاري نرم توسعه بر مبتني

 اهداف راستاي در مديريت توسعه معاونت پورتال توسعه 
 الكترونيك

 به توسعه معاونت در سازماني معماري كارگروه تشكيل 
 ها سيستم حوزه هاي گيري تصميم سازي يكپارچه منظور

  اطالعات فناوري و ها روش و
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  5ادامه جدول 

  آتي هاي برنامه  برنامه عنوان

 وزارت در آن بهبود و وري بهره هاي شاخص گيري ندازها
  پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 اين وزارتخانه، كالن سطح در وري بهره پروژهانجامازپس
 از برخي همچنين و وزارتخانه ساختاري اجزاي در پروژه
 خواهد استقرار اداري تحول و توسعه مركز بهبود هاي پروژه
  . يافت

 مراكز سازماني تعالي و عملكرد ارزيابي نظام اجراي و طراحي
  بيمارستاني

 نظام يها بيمارستان عمومدر عملكرد ارزيابي نظامسازيپياده
 در كيفيت ملي جايزه ايجاد نهايتاً و دانشگاهي مراكز و سالمت
  سالمت حوزه

  وزارتخانه ستاد در عملياتي ريزيبرنامه نظام استقرار
 استقرار و عملياتي ريزيبرنامه اثربخشي افزايشونظامبهبود
   عملياتي ريزي بودجه نظام

  دور راه از آموزش هاي دوره و آموزشي هاي پودمان برگزاري

  سالمت مديريت المللي بين كنفرانس اولينبرگزاري 
 مجالت و كتب توزيع و تدوين تهيه، از مالي حمايت 

  تخصصي مديريت
   اي منطقه و استاني سمينارهاي برگزاري 
 مركز« دور راه از آموزش و اينترنتي تيسا اندازي راه 

  »سالمت مديريت آموزش مجازي

 انتخاب، ضوابط استقرار و ساالري شايسته نظام استقرار
  مديران تغيير و انتصاب

  كامل طوربه مديران اطالعات بانكايجاد 
 و حقوق پرداخت هاي سيستم در دار معني ارتباط برقراري 

 و ساالري شايسته اساس بر انتصاب با مديريتي مزاياي
  گزيني شايسته

  توانمند و آموزش ارزيابي، حيطه در هماهنگ عملكرد 
 هاي پست در شايسته افراد انتصاب و انخاب و سازي

 مديريتي

 انتخاب، با مرتبط قوانين اجراي در ارشد مديران حمايت 
  تغيير و انتصاب
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   تاريخچه و مقدمه
سالمت  ارتقايوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي عمل به رسالت خود در تامين، حفظ و 

هاي مناسب خدمات هزينه  موظف است براساس قوانين مرتبط با اتخاذ سياست تمامي شهروندان،
اي قابل پرداخت و با حفظ كرامت اثربخشي را فراهم نمايد كه مردم بتوانند بطور عادالنه با هزينه

هاي سالمت و اجراي آنها غالباً  رسد تدوين سياست اگرچه به نظر مي. مند شوندانساني خود از آن بهره
كه به طور معمول (هاي مختلفي صورت گرفته است  نامه آيينها و  ريق تدوين و ابالغ بخشنامهاز ط

، ليكن براي اين كه با )دنشو هاي تابعه تهيه و تدوين مي توسط ادارات تخصصي هر يك از معاونت
داخته پرگذاري سالمت بعد از انقالب اسالمي ايران  تر به تاريخچه نظام سياست نگاه اجمالي و دقيق

گذاري صرفا از  آوري اطالعات تدوين شد و در اين چارچوب نظام سياست ارچوبي براي جمعشود، چ
  : نظر شكلي و نه محتوايي در چهار حوزه مورد بررسي قرار گرفته است

  هاي بين بخشي سالمت  شوراها و دبيرخانه .1
  )وزارت بهداشتها در درون  كننده سياست هماهنگ(هاي بخشي سالمت  شوراها و دبيرخانه .2
  هاي استاني سالمت  شوراها و دبيرخانه .3
  ي سالمتها مراكز توليدكننده شواهد، آمار و اطالعات براي سياست .4

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت معاونين شوراي

گذاري،  هاي مهم سياست گيري ترين مرجع تصميم اين شورا به تنهايي در سه دهه گذشته اصلي
 يها سازمانريزي، هماهنگي، نظارت و ارزيابي بوده است كه با حضور وزير، معاونين و روساي  برنامه

داده تابعه، مشاورين حسب مورد با حق راي و مدعوين حسب مورد به عنوان ناظر مرتبا تشكيل جلسه 
در  26/9/1376ماده و يك تبصره در تاريخ  11در دسترس شوراي معاونين در  نامه آيينآخرين . است

مصوبات اين شورا صرفا به دليل حضور . شوراي معاونين به تصويب رسيده است 117جلسه شماره 
  . كند و ابالغ وزير بهداشت، جنبه قانوني پيدا مي تاييد

  هاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ونتگيري در معا هاي تصميم كانون
با اينكه اين . كميته، شورا و كميسيون در وزارت بهداشت وجود دارد 100در حال حاضر بيش از 

شود، ليكن چنانچه  ها فرصتي براي جلب مشاركت نخبگان و مديران با سابقه محسوب مي كانون
گيري بخشي و بين بخشي مشخص نگردد  مراجع تصميمارتباطات افقي و عمودي اين شوراها با ساير 
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گيري مرجع  هاي تصميم ترين كانون مهم ١.گردد اي را سبب مي هاي بيهوده ها و دوباره كاري همپوشاني
  : باشد به شرح زير است االجرا براي واحدهاي تابعه مي كه مصوبات آنها الزم

  زشكي و خدمات بهداشتي درماني هاي علوم پ شوراي گسترش و نظارت و ارزشيابي دانشگاه .1
  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  .2
  ريزي علوم پزشكي  عالي برنامه شوراي .3
  شوراي تحول اداري .4
  شوراي پژوهشي وزارتخانه  .5
  تخصصي علوم پزشكي  _هاي علمي كميسيون انجمن .6

  گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  شوراي سياست
گذاري وزارت بهداشت اولين بار در اواسط دهه هفتاد مستقيماً زير نظر شخص وزير  شوراي سياست

برنامه سوم توسعه بخش سالمت مهمترين محصول . بهداشت شكل گرفت و به مدت دو سال فعال بود
گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش  شوراي سياست 1384از سال . كار اين دوره شوراست

با نظر وزير بهداشت وقت و با هدف گفتگو و مشاركت نخبگان  اي توقف مجدداًدورهاز  پزشكي پس
با توجه به حجم و اهميت جلسات، . در سياست سازي تشكيل شد و بيشتر جنبه مشورتي را دارا بود

هاي مختلفي نظرات مشورتي  اين شورا در حيطه. رئيس اين شورا با نظر وزير بهداشت منتصب گرديد
ا در قالبي مدون به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارايه و پس از تاييد ايشان ابالغ و خود ر

گذاري  دبيرخانه شوراي سياست. گذاري در سطح ملي نيز برگزار كرده است تاكنون دو همايش سياست
  .در حوزه معاون هماهنگي و دبيرمجامع قرار دارد

 ،اي و مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت ن دفتر منطقهبه پيشنهاد كارشناسا 1384همزمان در سال 
قرار شد واحد كوچكي براي هماهنگي توليد شواهد و نگارش اسناد سياست سالمت طراحي و 

در وزارت بهداشت با » گذاري سالمت طراحي واحد سياست«به دنبال اين پيشنهاد . اندازي شود راه
محصوالت اين . شروع شد 2007-2006و ساالنه مشترك مشاركت سازمان جهاني بهداشت در برنامه د

  : طرح شامل موارد زير است كه شرح آن در ادامه گزارش خواهد آمد

                                                                                                                                                    
در حال » گيري وزارتخانه بررسي همپوشاني كانون هاي تصميم«ها با عنوان  مشاركت خود كانون اخيرا در طرحي كه با 1

  .شيوه هماهنگي اقدامات آنها در دست تهيه است ،اجرا است
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  گذاري سالمت در سطح كشور  تعريف سطوح سياست .1
  گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  نامه شوراي سياست آيين .2
  گذاري سالمت  نامه دبيرخانه شوراي سياست تدوين نظام .3
  چارچوب و دستورالعمل نگارش يك سند سياست در حوزه سالمت  .4
 ها  گذاري سالمت در استان تعريف دبيرخانه سياست .5

  عالي بهداشت كشور  شوراي
رار عالي بهداشت كشور در دهه هفتاد در زير مجموعه كميسيون امور اجتماعي هيات دولت ق شوراي

  . عالي سالمت و امنيت غذايي اين شورا نيز منحل و در آن ادغام شد داشت و با تشكيل شوراي

  شوراي بهداشت استان 
جلب   مسؤوليتشوراي بهداشت استان  ،تا قبل از تشكيل شوراي سالمت و امنيت غذايي استان

  ...).مصوب نامه آيين( بهداشت و درمان بر عهده داشته است مسايلهمكاري بين بخشي را در 

  شوراي غذا و تغذيه كشور
تشكيل اين شورا در برنامه توسعه پنج ساله سوم پيشنهاد شد و مصوبات متعددي در زمينه امنيت 
. غذايي در كشور داشت كه البته تاكنون ارزيابي از دستاوردها و عملكرد اين شورا منتشر نشده است

عالي سالمت و  عالي بهداشت به شوراي ام در شوراياين شورا در برنامه چهارم توسعه كشور با ادغ
  . امنيت غذايي كشور تغيير نام داد

  عالي سالمت و امنيت غذايي كشور  شوراي 
قانون برنامه چهارم  84عالي سالمت و امنيت غذايي كشور براساس بند الف ماده  شوراي نامه آيين

 ابالغ رسيد وهيات وزيران به تصويب  1385توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور در آذر ماه 
رئيس اين شورا رئيس جمهور و دبيري آن بر عهده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . شد

ابتدا دبيرخانه اين شورا در معاونت سالمت تشكيل شد و سپس به حوزه معاون هماهنگي و دبير . است
اين شورا . ت بهداشت است منتقل گرديدريزي كالن وزار گذاري و برنامه سياست مسؤولمجامع كه 

ها و  منظور حفظ و ارتقاي سالمت و بهبود كيفيت زندگي آحاد مردم، اتخاذ تدابير مناسب، سياست به
گذاري،  كردن مديريت، سياست  راهبردهاي كالن در جهت رسيدن به اين هدف و همچنين نهادينه
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غذا و تغذيه و براي گسترش هماهنگي و  ارزشيابي و هماهنگي در قلمرو سالمت همگاني و امنيت
وزيران  هيات تاييدمصوبات آن پس از شده است و بخشي در موارد ياد شده تشكيل  بين هاي همكاري

  :عالي عبارت است از وظايف شوراي .باشد االجراء مي الزم
اجتماعي ها در تمام موارد مرتبط با سالمت همگاني و امنيت  توانمندسازي هماهنگي در سياست .1

  و تغذيه
شده توسط واحدهاي تخصصي در  ارايههاي راهبردي  ساماندهي تصويب پيشنهادها و برنامه .2

ي اجرايي ذيربط در خصوص ها دستگاهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير 
 خدمات سالمتي و امنيت غذايي

بخشي و بين بخشي در  هاي همكاريهاي اجرايي در زمينه گسترش  نامه بررسي و تصويب آيين .3
 امر سالمت، امنيت غذا و تغذيه

 گزارش تحليلي ساليانه ارايههاي مصوب و  نامه هاي اعالم شده و آيين پيگيري اجراي سياست .4

از روساي سه كميسيون مجلس شامل بهداشت و درمان، تحقيقات و آموزش و امور اجتماعي  .5
عالي  اضر كميسيون دائمي شورايدر حال ح. آيد براي شركت در جلسات دعوت به عمل مي

سالمت و امنيت غذايي متشكل از نمايندگان اعضاء در دبيرخانه آن در حوزه معاون هماهنگي و 
موارد پيشنهادي در . دهد مصوب هر دو ماه يكبار تشكيل جلسه مي نامه آييندبير مجامع با 

و  تاييدع، چارچوب سند سياست در كميسيون بررسي و تصويب و سپس براي طرح موضو
 . دنگرد عالي سالمت و امنيت غذايي ارسال مي به شوراي ،ابالغ

  ها  شوراي سالمت و امنيت غذايي استان
ها است كه رئيس آن  عالي سالمت و امنيت غذايي كشور در هر يك از استان اين شورا متناظر با شوراي

ها با مصوبه ابالغي  اين شورا 1385از سال . باشد استاندار و دبير آن رئيس دانشگاه علوم پزشكي مي
دبيرخانه اين شورا در . ها تشكيل شده است وزارت بهداشت و همچنين وزارت كشور در استانداري

 ،با طرح ساماندهي شوراهاي كشوري 1387از شهريور . حوزه رياست دانشگاه علوم پزشكي قرار دارد
 10تغيير نام داد و به عنوان يكي از اين شورا به كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان 

طرح ارزيابي عملكرد و . دارد ريزي و توسعه استان قرار زير نظر شوراي برنامه ،كارگروه تخصصي
ها نشان داده است كه اين شوراها فرصت مناسبي  دستاوردهاي شوراهاي سالمت و امنيت غذايي استان

شود  عملكرد آنها متوسط تا خوب ارزيابي مي براي همكاري بين بخشي ايجاد كرده است و در مجموع
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سالمت استان با  هاي شاخصهاي بهبود فراواني در عملكرد اين شورا وجود دارد تا بهبود  اما فرصت
  . سرعت بيشتري محقق گردد

 بر مبتني ملي گذاري سياست براي حمايتي هاي نظام به مربوط تجربيات از اي نمونه
   سالمت حوزه در شواهد

  واحد كشوري اصالح نظام سالمت 
هاي بهداشت و  اندازي و گسترش شبكه با اين كه اصالح بخش سالمت در چند دهه گذشته با راه

هاي مقطعي و ناهماهنگ  هاي اوليه بهداشتي شروع شد و با تغييرات و دستكاري درمان كشور و مراقبت
با اين وجود اين اصالحات  ؛ه ادامه پيدا كردها، بيمه همگاني و موارد مشاب مانند خودگرداني بيمارستان

هاي نظام سالمت  سازمان جهاني بهداشت براي دستيابي به هدف 2000جامعيتي را كه در گزارش سال 
به عبارت ديگر اصالح نظام سالمت به دنبال آن است تا با بهبود . به آن اشاره شده است، در بر نداشت
هاي نظام سالمت بطور  به هدف ،مين مالي و تدارك خدماتچهار كاركرد توليت، توليد منابع، تا

اين اهداف شامل ارتقاي سالمت جامعه، پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم و . عادالنه دست يابد
با توجه به جامع بودن . توقع مشاركت مالي عادالنه از مردم براي برخورداري از خدمات سالمت است

و مشكالت پيچيده نظام سالمت جمهوري اسالمي ايران در  مسايلاين رويكرد اصالحي و همچنين 
در راستاي اهداف برنامه اصالحات . هر يك از كاركردها، برنامه اصالحات در بخش سالمت آغاز شد
  :نظام سالمت، مهمترين اقدامات با دستاوردهاي ملموس عبارتند از

  :سالمت نظام در تحقيقات 
هاي مصيبت بار، تعيين  ، تعيين درصد پرداخت)OOP( تعيين وضعيت شاخص پرداخت از جيب

شاخص مشاركت عادالنه مردم در تامين مالي سالمت، تعيين روش هزينه واحد خدمات، بار ملي 
مندي مردم از خدمات سالمت، طراحي مدل بومي  ، تعيين ميزان بهرهDALYها و محاسبه  بيماري

لي سالمت، مدل مناسب جلب مشاركت مردم و تجميع مالي، طراحي مدل نظام پرداخت و تامين ما
همكاري بين بخشي، مدل مناسب براي اعتباربخشي و صدور مجوزها، مدل حاكميت باليني در 

  ها فناوريبيمارستان، الگوي انعقاد قرارداد با بخش خصوصي، مدل ارزيابي و مديريت به كارگيري 

  خانواده پزشك و ارجاع نظام نامه ينآي تدوين 

  :مديران و كارشناسان سازي ظرفيت 
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اصالح نظام سالمت و تامين مالي پايدار و دوره فشرده  Flagshipاي  هاي يك هفته برگزاري دوره
، تاليف و ترجمه كتب و منابع Senior Policy Seminar عنوانگذاران با  دو روزه آن براي سياست

 با ارزش مرتبط به روش اصالح در نظام سالمت 

  بروات و بم در خانواده پزشك محوريت با ارجاع نظام پايلوت 

  چهارم ساله 5 برنامه قانون 91 و 90 هاي ماده تدوين بستر آوردن فراهم 

 حوزه كارشناسان و مديران مالي، كنندگان تامين ريزان، برنامه گذاران،سياست بين مشترك زبان ايجاد 
 سالمت

  : هايي نيز مواجه بوده است اما اصالح نظام سالمت با چالش
مهمترين چالش اصالح نظام سالمت كه به نوعي منشاء ساير كمبودهاي برنامه  :نبود حمايت سياسي

  .شد نيز محسوب مي
 اصالحات، براي داخلي نظران صاحب خدمت خريد هاي محدوديت مالي، حمايت از ماندن محروم
 خارجي مشاوران به دسترسي در محدويت كشوري، واحد نداشتن رسميت فيزيكي، امكانات كمبود
 مدت در ساله پنج اي برنامه انجام و ها فرصت دادن دست از دليل به زماني تنگناي و محدويت برتر،
 هدف با شورا اين اينكه با( غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي تاثير كم عملكرد و دوسال از كمتر

خارج از وزارت بهداشت در استقرار برنامه اصالحات تاسيس شد  ذينفعان حمايت جلب و هماهنگي
 .)شد اما عملكرد آن كم تاثير بود و در جاي خود يك نوآوري در برنامه اصالحات محسوب مي

توان  با توجه به تجربه گذشته اين برنامه و دورنماي فرض شده براي آن نقش و وظايف زير را مي
 : دبراي آن برشمر

هاي پايلوت، تدوين سياست براي  گذاري در اصالح نظام سالمت، تدوين، اجرا و ارزيابي پروژه هدف«
، سازي هاي مصوب، ظرفيت سازي و اجراي سياست نهادينهنتايج پايلوت شده، مشاوره در مرحله 

  »آموزش و توانمندسازي براي اصالح نظام سالمت
  : ح نظام سالمت به شرح زير بودهاي موجود براي تداوم برنامه اصال فرصت
  هاي عدالت محور دولت نهم  ها و ارزش برنامه 
هاي استاني براي هماهنگي  وجود شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي در سطح ملي و شاخه 

 بين بخشي سالمت

و فرصت مذاكره با بانك جهاني ) Health Sector Study(انجام پروژه تحليل وضعيت نظام سالمت  
 براي ادامه همكاري 
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مربوط به برنامه دو ساالنه مشترك با دفتر » توسعه سيستم سالمت«هاي مندرج در برنامه  فعاليت 
 اي سازمان جهاني بهداشت  منطقه

 گذاري نظام سالمت  اندازي واحد سياست پروژه طراحي و راه 

و  )Health Policy Unit(گذاري نظام سالمت  واحد سياستباتوجه به تشابه زياد نقش و وظايف دو 
رسد تاسيس  به نظر مي) National Health Sector Reform Unit(واحد كشوري اصالح نظام سالمت 

زير نظر مستقيم وزير  )Health Policy & Reform Unit(گذاري و اصالح نظام سالمت  واحد سياست
انتخابي است كه اغلب معيارهاي فوق را  ،ون هماهنگيبهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معا

  . دهد پوشش مي

 سالمت نقش واحد سياستگذاري و اصالح نظام: 1جدول 

 سالمتنظامگذاريسياست واحد نقش

)Healt Policy Unit( 

 سالمت نظام اصالح كشوري واحدنقش

)National Health Sector Reform Unit( 

باسالمتنظامكليديموضوعات تحليل و شناسايي
 و تحقيقاتي مراكز از گرفتن كمك ذينفعان، مشاركت
 نظام ملي هاي پرسش به گفتن پاسخ در مرتبط مراجع

 در اجرايي واحدهاي سازي ظرفيت و مشاوره سالمت،
 اجرا هاي سياست ارزيابي مصوب، هاي سياست استقرار
 براي آرشيوي سالمت، نظام باني ديده نقش اجراي شده،

  سالمت نظام هاي سياست تجربيات و تاريخچه

 ارزيابي و اجرا تدوين، سالمت، نظام اصالحدرگذاريهدف
 شده، پايلوت نتايج براي سياست تدوين پايلوت، هاي پروژه

 هاي سياست اجراي و سازي نهادينه مرحله در مشاوره
 اصالح براي توانمندسازي و آموزش سازي، ظرفيت مصوب،

 سالمت نظام

نيازها عبارت خواهند  مهمترين پيش ،ي آتيها سالبراي عملكرد موثر برنامه اصالحات نظام سالمت در 
  : بود از

تعيين موضع شفاف دولت و مجلس محترم در مورد اصالح بخش نظام سالمت و  :سياسي حمايت .1
  در نظام سالمت  مسؤولاصلي و  يها سازمانتفويض تكليف به 

رسميت دادن به جايگاه سازماني مانند آنچه كه در باال پيشنهاد شده، اختيار ضمن : سازماني اختيار .2
  .عملي شبيه به يك دانشگاه و يا موسسه مطالعاتي مستقل براي استفاده از منابع داشته باشد
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  : تامين منابع .3
 .دنالمللي داشته باش ها و منابع بين هاي مصوب ملي كه وابستگي كمتري به وام بودجه :مالي 

هاي اصالح  هاي متناسب و كافي در برنامه همكاري افرادي كه داراي مهارتجلب امكان  :نسانيا 
 . هستندنظام سالمت 

  مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي 
گيري  هاي قانوني تصميم هاي مصوب وزارت بهداشت در شوراي معاونين و برخي از كانون سياست

در روال . شود هاي مربوطه تدوين و ابالغ مي نامه ينآيها و  درون وزارت بهداشت از طريق بخشنامه
طرح موضوع و تدوين پيشنهاد از طريق ادارات و دفاتر تابعه  ،ادامه دارد تا به حالسنتي كه 

اما خيلي اوقات اين فرايند به دليل اين كه منابعي براي توليد  ؛گيرد هاي وزارتخانه صورت مي معاونت
د كه براي رفع آن الزم است فرايند مذكور از مراكزي براي توليد شواهد وجود ندارد، نقايصي دار

تشكيل مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور وجود دارد  ،70در تجربيات دهه . شواهد تغذيه شود
سازي حوزه سالمت  كه بخشي از وظايف آن به توليد شواهد الزم جهت به كارگيري در سياست

ناگزير  ،عملكرد اين مركز با معاونت پژوهشي وزارت بهداشت به دليل موازي بودن. اختصاص داشت
در . گذار همچنان پابرجا ماند منحل شد، اما نياز به توليد شواهد براي سياست 1383اين سامانه در سال 

اندازي اين سامانه با عنوان موسسه ملي  راه مجدداً ،نظر گرفتن اين نياز اساسي با در 1387سال 
به تصويب  1387ر نظر دانشگاه علوم پزشكي تهران پيشنهاد شد و در بهمن تحقيقات سالمت، زي

  . ها و مراكز تحقيقاتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد شوراي گسترش دانشگاه

  هاي تحقيقات كاربردي و شوراي هماهنگي تحقيقات كاربردي  دبيرخانه
هاي  تشكيل دبيرخانه ،سازي در بخش سالمت يكي ديگر از تجربيات توليد شواهد به منظور سياست

هاي تابعه بوده است كه محصول طرح بازنگري ساختار  تحقيقات كاربردي در هر يك از معاونت
وزارت بهداشت هستند و مدتي بدون هماهنگي با يكديگر و در درون هر معاونت بطور مستقل عمل 

مندي از خدمات  ، مطالعه بهرهها بيمارير در همين دوران تحقيقات موثري از جمله مطالعه با. كردند
به دستور وزير بهداشت و به منظور هماهنگي در سفارش، انجام 1385از سال . انجام شد... سالمت و

گذار، شوراي هماهنگي تحقيقات  تحقيقات و ضمانت به كارگيري نتايج تحقيقات توسط سياست
ها  ي تحقيقاتي هر يك از حوزهها اولويتكاربردي ستاد مركزي وزارت بهداشت تشكيل و در گام اول 

نظام جديد . هاي الزم پرداخته است را مشخص كرده و از طريق ايجاد نظام فراخوان به سفارش پروژه
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توسط وزير  1387به تصويب شوراي معاونين رسيد و در شهريور  1387تحقيقات كاربردي در تيرماه 
  . بهداشت به كليه واحد ها ابالغ شد

 اطالعات سالمت مركز آمار و مديريت 

، دفتر هماهنگي آمار و 1385تا قبل از تشكيل مركز مديريت آمار و اطالعات سالمت در سال 
اطالعات معاونت تحقيقات و فناوري و پيش از آن دفتر آمار و خدمات ماشيني معاونت پژوهشي 

  . اند آوري و انتشار آمارها را بر عهده داشته جمع  مسؤوليتوزارت بهداشت 
هاي اين بخش ذكر اين نكته ضروري است كه بسياري از مراكز و نهادها وجود دارند كه در توليد در انت

نقش دارند كه امكان فهرست كردن همه آنها وجود  ،شواهد سالمت تاثيرگذار بر نظر تصميم گيرنده
  : ندارد، ولي نبايد نقش موارد زير را فراموش كرد

   اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز •
   كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان •
   آمار مركز سرشماري •
   المللي بين يها سازمان تحقيقات •
 و ها شهرداري ها، زندان سازمان مخدر، مواد با مبارزه ستاد نظير سالمت بخش از خارج مراكزي •

   انتظامي نيروي
 تحقيقات نتيجه بعضاً كه چرا مصوب، تحقيقاتي مراكز و ها دانشگاه پژوهشي هاي معاونت فعاليت •

  . است شده ختم ملي هاي سياست به ،استاني
 خود ،مطالعه طريق از يا و ها فعاليت آمار طريق از كه بهداشت وزارت تخصصي دفاتر و ادارات •

  .هستند و بوده اطالعات از بزرگي منبع
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  گيري حوزه سالمت هاي تصميم روند تشكيل، حذف و ادغام كانون
گيري حوزه سالمت در سه دهه گذشته و  هاي تصميم جدول زير روند تشكيل، حذف و ادغام كانون

  . راه آينده را در چهار دسته پيشگفت ترسيم كرده است

 در سالمت گذاري سياست حوزه در شواهد توليد و گيري تصميم هاي كانون ادغام و حذف تشكيل، روند: 2جدول 
  آينده راه و گذشته دهه سه

 وزارتمعاونينورايش 

 امناهياتدفتر

 ها خانه وزارت تابعه يهامعاونتدرگيريتصميمهايكانون

 بين
شي

بخ
 

 و بهداشت شوراي
   جنگ درمان

 

 بهداشت عالي شوراي - 
   كشور

 تغذيه و غذا شوراي - 
  كشور

 و سالمت عاليشوراي - 
 و كشور غذايي امنيت

   مربوطه دبيرخانه
 اجتماعي عوامل دبيرخانه - 

 در سالمت بر موثر
  سالمت معاونت

 و سالمت عالي شوراي - 
 و كشور غذايي امنيت

 عوامل دبيرخانه
 بر موثر اجتماعي
  سالمت

شي
بخ

  

   گذاري سياست شوراي - 
 هاسياست تدوين مركز - 

   ها برنامه و
  بيمه عالي شوراي - 

 گذاري سياست شوراي - 
   بهداشت وزارت

 نظام اصالح دبيرخانه - 
   سالمت

 پزشكي نظام جديد قانون - 

 گذاري سياست شوراي - 
 و بهداشت وزارت
 گذاري سياست دبيرخانه

اني
است

 

 بهداشت شوراي
  استان

  
 

 استان بهداشت شوراي - 

 امنيت و سالمت شوراي - 
   استان غذايي

 

 گذاري سياست دبيرخانه - 
   دانشگاه سالمت

 تخصصي هاي كارگروه - 
 غذايي امنيت و سالمت
   هااستان

 و سالمت شوراهاي - 
 غذايي امنيت

  ها شهرستان
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  2ادامه جدول 

ليد
تو

 
نده

كن
 

هد
شوا

 و 
مار

آ
 

 خدمات و آمار دفتر
 ماشيني

 خدمات و آمار دفتر - 
   ماشيني

 تحقيقات ملي مركز - 
 پزشكي علوم

 مديريت و آمار مركز - 
  اطالعات

 تحقيقات هاي دبيرخانه - 
   كاربردي

 هماهنگي شوراي - 
   كاربردي تحقيقات

 

 تحقيقات ملي موسسه - 
   سالمت

 و آمار مديريت مركز - 
   اطالعات

 تحقيقاتي مراكز شبكه - 
 الزم شواهد كننده توليد
   گذاري سياست براي

   ذينفعان شبكه - 
 تحقيقات هاي دبيرخانه - 

   كاربردي
 هماهنگي شوراي - 

   برديكار تحقيقات
 

  گيري شوراهاي بين بخشي بدون توجه به عملكرد آنها شكل: 3جدول  

اما مروري بر  ،اساس تحقيقات و شواهد در دسترس نيستقضاوت در مورد عملكرد اين شوراها بر 
گيري حوزه سالمت در سه دهه گذشته به ويژه از نظر  روند تشكيل، حذف و ادغام كانون هاي تصميم

را در ذهن ايجاد  3وضعيت نشان داده شده در جدول شماره  ،»ساختارهاي سازماني ارزيابي«وجود 
وراهاي بين بخشي بدون توجه به عملكرد آنها وضعيت گيري ش دهد كه شكل كند و نشان مي مي

گيري در درون وزارت بهداشت و مبتني بر شواهد  تري نسبت به وضعيت هماهنگي تصميم مطلوب
گذاري  هاي بهبود نظام سياست ها در وزارت بهداشت داشته است و اين خود فرصت كردن سياست

  .آشكار مي سازد 90سالمت را در دهه 

 وضع ) عملكرد نه(  سازماني ساختارهاي وجود نظر از

  سالمت بخشي بين هاي دبيرخانه و شوراها

  )ها سياست كننده هماهنگ( سالمت بخشي هاي دبيرخانه و شوراها

 ☺ )استاني بخشي بين( سالمت استاني هاي دبيرخانه و شوراها

  ها سياست براي آمار و شواهد كننده توليد مراكز
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   سوم دهه پايان در سالمت گذاري سياست منظا هايچالش
توليت يكي از چهار كاركرد اساسي نظام سالمت در كنار تامين مالي، توليد منابع و تدارك خدمات 

  : شود توليت در يك نگاه به سه جزء تقسيم مي. است
   )شواهد از استفاده و ذينفعان مشاركت( خرد از استفاده و آوريجمع 
 ريزي برنامه نظام و برنامه داشتن( راهبردها و انداز چشم تعيين سالمت، هايسياست به دهيشكل 
   )نظارت و
 همكاري كنندگان، مصرف حقوق( تنظيم و كنترل حاكميت، اعمال براي رويكردهايي: اثرگذاري 

  )مقررات تنظيم و بخشي بين

گذاري را به عنوان زير عملكردي از توليت و يك سيستم فرض كنيم اين سيستم  اگر نظام سياست 
  : شامل اجزاي زير است

  رسالت و اهداف  .1
  فرايند اصلي  .2
  ساختار  .3
  شيوه مديريت سيستم  .4
  )نيروي انساني، تجهيزات، منابع مالي و اطالعات(منابع  .5

  ضعف نقاط
  گير حوزه سالمت  ساز و تصميم پراكندگي مراكز سياست .1
 گير و دشواري هماهنگي  شورا، كميته و كميسيون تصميم 100وجود بيش از  .2

  )فصول عمومي(هاي برنامه چهارم  ريزي عملياتي براي ساير بخش ضعف برنامه .3
  هاي ملي  ها و برنامه ضعف جدي در پايش سياست .4
 خدمات  ارايهي آموزشي، پژوهشي و ها نياز به تقويت هماهنگي سياست .5

 گذاري مبتني بر شواهد در وزارت بهداشت گيري و سياست ضعف نظام تصميم .6

گذاري وزارت  ضعف و يا كمي حضور ذينفعان كليدي نظام سالمت در شوراي سياست .7
 ها بهداشت، جلب مشاركت و تعهد ناكافي ذينفعان براي اجراي سياست

 گذاري در وزارت بهداشت  نامه سياست نياز به نظام .8
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گذاري جهت هماهنگي در تدوين  ناكافي بودن الزامات حقوقي و قانوني براي دبيرخانه سياست .9
 هاي مصوب وزارت  سياست

اي وضعيت نظام سالمت، تحقيقات ملي  نبود مركز يا مراكزي تعريف شده براي تحليل دوره .10
 گذار نياز سياست مرتبط و تامين اطالعات مورد

 هاي توسعه در زمان اجرا  هاي ستادي با برنامه هاي حوزه انفكاك نسبي برنامه .11

 هاي توسعه  ريزي ساالنه از اهداف برنامه انفكاك بودجه .12

 هاي ستادي  هاي كارشناسان براي فعاليت به روز نبودن توانايي و مهارت .13

هاي متعدد وزارت بهداشت به  اي مثال نقشبر: ابهام در ساختار كالن و تعارض منافع ناشي از آن .14
 كننده  ارايه و عنوان سياستگذار، ناظر، صدور مجوز، خريدار

 گيري متمركز  نظام تصميم .15

 ضعف در نظام پاسخگويي  .16

 و اختيار در وزارت بهداشت   مسؤوليتعدم تناسب  .17

هم فعال اداره بخش دولتي توسط افرادي كه در بخش خصوصي : گيري تضاد منافع در تصميم .18
  .هستند

 ناپايداري عمر مديران و فقدان نظام انتخاب مديران  .19

 هاي مديريت نوين ها و مهارت ي الزم در زمينه تكنيكها آموزشكمبود  .20

 گيري بيش از پيش از نظرات نخبگان  نياز به تقويت بهره .21

 هاي كالن گذاري ها و سياست گيري ضعف نظام مشاركت مردمي در تصميم .22

  گيري در برخورد با تخلفات بهداشتي و درماني  تصميم هاي موازي حوزه .23
عالي رفاه و تامين  عالي سالمت و امنيت غذايي كشور در مقابل شوراي شفاف نبودن نقش شوراي .24

 اجتماعي

   قوت نقاط
  قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  .1
 وجود تكليف قانوني دولت به تأمين سالمت به عنوان حقي همگاني .2

اي در  ي محلي و منطقهها اولويتگيري در هر سطح بر اساس  امنا و قدرت تصميم هياتقانون  .3
 هاي كالن نظام سالمت چارچوب سياست
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 بندي خدمات، نظام ارجاع و پزشك خانواده  راهبرد اساسي اصالح نظام سالمت درقالب سطح .4

 هاي استاني براي تسهيل همكاري بين بخشي  عالي سالمت و امنيت غذايي و كارگروه شوراي .5

شهرسالم، (اي در شهر و روستا  هاي توسعه توان ايجاد هماهنگي بين بخشي براي اجراي برنامه .6
 )روستاي سالم

 انجمن تخصصي علمي در حوزه علوم پزشكي  140وجود بيش از  .7

هاي تابعه براي توليد شواهد الزم  هاي معاونت ردي و دبيرخانهشوراي هماهنگي تحقيقات كارب .8
  گذاري  براي سياست

  ساله  20اي، برنامه دستيابي نظام سالمت به چشم انداز  هاي توسعه وجود برنامه .9
 گذاران بخش سالمت مابين سياست همگرايي در مباني نظري في .10

 شكالت نظام سالمت المللي در زمينه م امكان استفاده از تجارب و شواهد بين .11

 جهاني يها سازمانجلب مشاركت  .12

 حضور افراد صاحب تجربه در كميسيون بهداشت و درمان مجلس  .13

  آفرينان سالمتي به ضرورت تغيير سيستم احساس نياز كليه نقش .14
  تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي .15
بندي خدمات، واگذاري و  بيني شده در برنامه چهارم توسعه كه بر سطح پيشتمهيدات قانوني  .16

  .گري دولت تأكيد دارد كاهش تصدي
گر و نظام  بيمه يها سازمانوجود هماهنگي نسبي بين نهادهاي مؤثر مانند وزارت بهداشت،  .17

  پزشكي و مجلس
آزمايشگاهي، بهداشت وجود قوانين تنظيمي در مورد نظارت آزمايشگاهي مواد غذايي، دارويي،  .18

 درماني و تجهيزات پزشكي -محيط و كار پايش واحدهاي بهداشتي

 نامه تدوين سياست سالمت گذاري و اصالح نظام سالمت و نظام وجود دبيرخانه سياست .19

 وجود مركز اسناد و حافظه سازماني وزارت بهداشت  .20

   تسالم بخش ساله پنج توسعه هاي برنامه در گذاري سياست نظام وضعيت
هاي توسعه پنج ساله  گذاري سالمت در اين مستند و مروري بر برنامه با توجه به تعريف نظام سياست

هاي اول و دوم ماده قانوني صريحي در ارتباط با بهبود اين نظام وجود  شود كه در برنامه گيري مي نتيجه
وراي غذا و تغذيه و بند ب در قانون برنامه توسعه پنج ساله سوم براي تشكيل ش 196ندارد، اما ماده 



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

650 
 

عالي سالمت و  قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم براي تشكيل شوراي 88و بند هـ ماده  84ماده 
دهد كه نظام  نشان مي ،امنيت غذايي و طراحي و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ايراني

محوري  يسالمت جامعه، تصميم ايه شاخصگيري همكاري بين بخشي و ارتقاي  سالمت براي شكل
  . باشيم 1390اتخاذ كرده كه اميد است شاهد استفاده موثرتر از اين ظرفيت در دهه 

هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در برنامه  سياست 19خوشبختانه توجه به موضوع سالمت در بند 
با توجه به يكپارچگي در  ،بهپنج ساله پنجم و تاكيد ايشان بر رويكرد انسان سالم و سالمت همه جان

 توليت براي استثنايي فرصت ،عمومى منابع تخصيص و نظارت ارزشيابى، ريزى،برنامه، گذاري سياست
گيران دولت و مجلس محترم شوراي اسالمي قرار داده  نظام سالمت را در اختيار تصميم يكپارچه

وزارت بهداشت نيز به عنوان مهمترين متولي سالمت در كشور براي عملياتي نمودن اين . است
اي از احكام مصوب كارگروه  اي در نظر گرفته است و در زير نمونه سياست اهداف و احكام ويژه

   :آمده است) 1388تابستان ( تخصصي سالمت

ريزي بخش سالمت با توليت وزارت  گذاري و برنامه به منظور حفظ يكپارچگي در سياست )1 ماده
  :شود بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اقدامات زير انجام مي

، دولت موظف است ساختار متناظر استاني »عالي سالمت و امنيت غذايي شوراي« ضمن تداوم فعاليت
وزيران، و  هياتعالي به منزله مصوبه  مصوبات شوراي. ا حداكثر تا پايان سال اول برنامه ايجاد كندآن ر

  . باشد ريزي و توسعه استان مي ها به منزله مصوبه شوراي برنامهدر استان
به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطالعات حوزة سالمت و استقرار نظام  )5 ماده

 :شود ريزي مبتني بر شواهد اقدامات زير انجام مي برنامهگذاري و  سياست

را با همكاري » باني سالمت كشور شبكه ديده«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است 
اندازي و هر  ي موثر بر سالمت در بخش دولتي و غيردولتي تا پايان سال دوم برنامه راهها دستگاهكليه 

  . ساله تصوير سالمت كشور را به تفكيك استاني منتشر كند
عالي سالمت و امنيت غذايي  در دبيرخانه شوراي» كاربردي نظام سالمت هاي پژوهشصندوق توسعه «

هاي  است منابع اعتباري آن را برحسب اولويت در حيطهدوق موظف هيات امناي صن. گرددتشكيل مي
ها هاي خدمات سالمت، استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري هاي سالمت، بسته تدوين سياست نامه

 . اي هزينه كند هاي بيمه هاي سالمت، و پژوهش و برنامه
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ون توسط وزارت بهداشت، درمان ماه پس از ابالغ اين قان 6دوق حداكثر تا اساسنامه اين صن :1 تبصره
  .رسد و آموزش پزشكي تدوين و به تصويب هيات وزيران مي

نيم درصد از كل بودجه ساالنه وزارت بهداشت، منابع اعتباري مورد نياز اين صندوق شامل  :2 تبصره
 هاي تجاري بيمهكه دولت ساالنه بر   عوارضي هاي بيمه سالمت و  درمان و آموزش پزشكي و صندوق

تعيين  كنندگان و واردكنندگان دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي و توليد
  .كند مي

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت در سالمت گذاري سياست پيشنهادي نظام
   پزشكي

هاي  با توجه به تحليل كاركرد توليت نظام سالمت و تحليل نقاط قوت و ضعف هر يك از زير جزء
ساله نظام در بخش  20گيري كرد كه براي دستيابي به چشم انداز  توان نتيجه مي ،اين كاركرد مهم

  : گذاري سالمت مد نظر قرار داد بايست الزاماتي را در نظام نوين سياست سالمت مي
  ريزي در بين ذينفعان  گذاري و برنامه استقرار واژگان مشترك در زمينه سياست 
 هاي تابعه  العمل نگارش سند سياست سالمت و نقش واحدتعريف چارچوب و دستور 

 )متخصصين، مجريان و كاربران(ها  مشاركت منطقي ذينفعان در تدوين و استقرار سياست 

  ) استفاده همزمان از نتايج تحقيقات و نظرات ذينفعان(هاي سياست  مبتني بر شواهد بودن سند 

 ها ت، پايش و ارزيابي سياستنظام عملياتي سازي مداخالت پيشنهادي سند سياس 

گيرندگان و همچنين ايجاد  تسهيل اجراي سياست از طريق آموزش و توجيه مجريان و خدمت 
  بندي شده اجرا رويه شفاف و مرحله

هاي تحقيقات كاربردي و يا  تقويت نقش و جايگاه مركز مديريت آمار و اطالعات و دبيرخانه 
 راي پشتيباني توليد شواهدهاي موجود تحقيقاتي ب استفاده از ظرفيت

اي و  هاي ملي، تعهدات منطقه هماهنگي مداخالت پيشنهادي در اسناد سياست با اهداف و برنامه 
 المللي  بين

  هاي سالمت  رساني سياست سازي و اطالع نظام موثر مستند 
و )  فرابخشي، بخشي و استاني(ها  گذاري تدوين و تصويب سياست بندي و اولويت سطح 

  از همپوشي واحدها  جلوگيري
  سازي كارشناسان ستادي و استاني براي نگارش سند سياست، پايش و اجراي آن  ظرفيت 
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  گذاري سالمت  متولي مشخص براي مديريت فرايند و منابع مستقل در زمينه سياست 
گذاري سالمت در وزارت بهداشت  به همين منظور طرحي با هدف بازنگري در نظام سياست 

 :ل آن به طور خالصه به شرح زير استشروع شد كه حاص

  گذاري سالمت در سطح كشور  تعريف سطوح سياست .1
 گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  تعريف شوراي سياست .2

  گذاري سالمت  نامه دبيرخانه سياست تدوين نظام .3
  چارچوب و دستورالعمل نگارش يك سند سياست در حوزه سالمت  .4
 ها  اري سالمت در استانگذ تعريف دبيرخانه سياست .5

 

  

  

  

  

  
  درمان و آموزش پزشكيگذاري سالمت وزارت بهداشت،  سه جزء اصلي نظام سياست: 1چارت فلو

گذاري سالمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سه جزء زير تشكيل شده  نظام سياست
  : است
  هاي مربوطه شوراهاي تصميم گيري و دبيرخانه .1
  واحدهاي نگارنده اسناد سياست سالمت  .2
  ذاران گ كننده شواهد و آمار مورد نياز براي برنامه ريزان و سياست واحدهاي توليد .3

   

 هاي مربوطهگيري و دبيرخانهشوراهاي تصميم

 واحدهاي نگارنده اسناد سياست سالمت

 نويسان و هاي توليدكننده شواهد و آمار براي برنامه سامانه
نگارندگان اسناد سياست
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  : گيري در سه سطح تبيين يا تعريف شده است شوراهاي تصميم
دبيرخانه شورا در حوزه معاون هماهنگي (عالي سالمت و امنيت غذايي كشور  شوراي :بخشي بين .1

  ) و دبيرخانه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت در معاونت سالمت
  : بخشي .2

گذاري سالمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسوول تصويب  شوراي سياست 
  ) دبيرخانه در حوزه معاون هماهنگي و دبير مجامع (سند سياست 

دبيرخانه در (شوراي معاونين وزارت مسوول تصويب برنامه استقرار سياست ها در كشور  
  ) دفتر وزارتي 

  : استاني .3
گذاري سالمت  دبيرخانه سياست(ت و امنيت غذايي استان شوراي سالم/كارگروه تخصصي 

 )استان در حوزه رياست دانشگاه علوم پزشكي

گذاري سالمت استان در حوزه رياست  دبيرخانه سياست(يسه دانشگاه و هيات امناء يهيات ر 
  )دانشگاه علوم پزشكي

بهداشت و دبيرخانه در در حوزه رياست شبكه (شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان  
  )درمان شهرستان 

شود؛ مربوطه انجام  هاي شاخصمولفه پايش پيشرفت يك سند سياست در هر سطحي بايد با توجه به 
پيشرفت  هاي شاخصتواند بر اساس  گذاري وزارت بهداشت مي عنوان مثال نظارت شوراي سياست به

  . به طور فصلي انجام شود
گذاري سالمت قابل ذكر  است نكات زير در نظام سياستاسناد سي هاي نگارنده واحدارتباط با  در

  : است
عالي سالمت و امنيت  سند سياست همكاري بين بخشي كه ويژه جلب حمايت اعضاي شوراي .1

نكته مهم آن است كه يكي از ماخذ . شود نويس مي هاي مربوطه پيش غذايي است توسط دبيرخانه
گذاري سالمت در  در شوراي سياستطرح موضوعات بين بخشي، اسناد سياست تصويب شده 

  . وزارت بهداشت است
هاي  بر عهده ادارات و دفاتر مرتبط با موضوع در معاونت ،نگارش اسناد سياست در سطح بخشي .2

تابعه وزارت بهداشت است كه با هماهنگي مركز توسعه و يا دبيرخانه تحقيقات كاربردي 
رش اسناد سياست و تطابق آن با نظارت بر شيوه نگا. گيرد صورت مي ،معاونت مربوطه
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گذاري سالمت در حوزه معاون هماهنگي و دبير  استانداردهاي مربوطه بر عهده دبيرخانه سياست
  . مجامع است

اي به  هماهنگي براي نگارش اسناد سياست بخشي و بين بخشي در سطح استان بر عهده دبيرخانه .3
يس دانشگاه علوم يرعملكرد گذاري سالمت استان است كه در حوزه  نام دبيرخانه سياست

  . پزشكي قرار دارد

  : نكات زير قابل ذكر است هاي توليد كننده شواهد و آمار سامانهدر ارتباط با 
  و مديريت آمار و اطالعا ت سالمتمركز  .1
  هاي مربوطه، شوراي هماهنگي تحقيقات كاربردي و دبيرخانه .2
  مركز ملي تحقيقات سالمت، .3
  گذاران، ريزان و سياست شبكه مراكز تحقيقاتي سهيم در توليد شواهد براي برنامه .4
 شبكه خبرگان و ذينفعان سالمت، .5

ستان وظيفه توليد شواهد و آمار را براي در سطح استان معاونت پژوهشي و مراكز تحقيقاتي ا .6
  . گذاري بر عهده دارند دبيرخانه سياست

را براي  )2فلوچارت ( مدل پيشنهادي زير ،گذاري سالمت بطور خالصه طرح بازنگري نظام سياست
  .گذاري پيشنهاد مي كند ساماندهي و تكميل فرايند و نظام سياست
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  توليدكنندگان آمار و شواهدشوراها                             نگارندگان سند سياست                           

  
  

  سطح بين بخشي

  
    

  
  
  

  سطح بخشي

  
  
 
  
  
  
  

  سطح استاني

 ،شود گذاري سالمت به عنوان سند سياست از آن نام برده مي آن چه كه در نظام پيشنهادي سياست
نويس  هاي نگارنده اسناد سياست پيش كه توسط سامانه ، مستندي است در حد بيست تا سي صفحه

  ).آمددر پي خواهد (شود  د و تصويب ميشده و در شوراهاي مربوط نق
  
  
  

   

مركز آمار و مديريت 

 مركز ملي تحقيقات سالمت

 هاي تحقيقات سهيمشبكه

ينفعان فردي و ذشبكه 
 گروهي

هاي تحقيقات  دبيرخانه نت
عاو

ت م
دارا

 و ا
اتر
دف

 
بعه

ي تا
ها

 
مركز ملي تحقيقات سالمت

مركز ملي تحقيقات سالمت

هاي عواملدبيرخانه
 اجتماعي موثر بر سالمت

مركز آمار و مديريت

مركز آمار و مديريت

شوراي عالي سالمت و
 اطالعات امنيت غذايي

 معاونت پژوهشي دانشگاه

 مراكز تحقيقاتي استاني

فردي و شبكه ذينفعان 
 گروهي

ت
عاون

م
 

بعه
ي تا

ها
 

گذاريدبيرخانه سياست
 سالمت استان

دبيرخانه سالمت مركز
 هاشهرستان

سالمتكارگروه تخصصي
 و امنيت غذايي

هيات امنا و هيات رييسه
دانشگاه

شوراي سالمت و امنيت
غذايي شهرستان
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 سالمت سياست سند نگارش چارچوب

  سالمت نظام اصالح و گذاري سياست دبيرخانه
   مقدمه

 و حقوقي مباني يي،خالصه اجرا ها، واژه تعاريف سند، كنندگان  يهمشخصات ته عناوين، فهرست اصلي، صفحه 
  سياست سند قانوني

  ) شود يهته يدهر قسمت به استناد شواهد با( مساله يتوضع توصيف: اول بخش
  ) شودحل  يدبا يچه مشكل( ؟ چيست مساله 
  ؟ استقابل سنجش مساله كدام  هاي نشانهمشهود و  عاليم 

  ؟ است كدامتداوم آن  يامدپ و روند، ،محدوده ، مساله عمقبعد شدت و  از شده تعريف جامعه در مساله وضعيت 

 ) قبلي يها تالشصورت وجود  در ( ؟ استحل مساله كدام  يبرا ينو قوان ها سياست ،ها تالش يقبل دستاورد 

  ) شود يهته يدهر قسمت به استناد شواهد با(علل و عوامل مساله  يلتحل:  دوم بخش
  ) يكديگرمساله و ارتباط آنها با  دهنده تشكيل ياجزا( ؟ استمساله كدام  يلتحل مدل 
  ؟ چيستآنها  يتو عوامل موثر بر مساله و اولو علل 

 بوده چه تاكنون آنان عملكرد ارزيابي و مسالههر كدام نسبت به  ينيو ع يكل يفوظا ،اهداف ، ذينفعان تحليل 
  است؟

  مداخالت تحليل: سوم بخش
   چيست؟ مساله حل براي، )كشوري( ملي و جهاني تجربيات در) ها گزينه( پيشنهادي مداخالت 
 چيست؟ مداخالت انتخاب معيارهاي 

  است؟ چگونه معيارها به توجه با پيشنهادي مداخالت)  مقايسه( بندي رتبه 

 است؟ كدام اولويت در پيشنهادي مداخالت يا مداخله اثرات و دستاوردها بيني پيش 

 )مداخالت استقرار( يريگ يجهنت :چهارم بخش
  .دهيد شرح را انتخابي مداخالت يا مداخله 
 .كنيد تكميل را زير جدول تحليل و توصيف مدل به توجه با 

 كليمساله

  و ها حوزه
 هاي حيطه

 مساله

 و مسايل
 مشكالت

 و علل
 عوامل
 موثر

 مداخالت

اولويت
 مسؤول
 اجرا

فعل(راهبرديهدف
قابل  يزانم اختصاصي،
 ) زمان ،سنجش

 ازانتخاب ( راهبردها
 )فهرست
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 ؟ چيست آنها سنجش نحوه و پيشنهادي مداخالت يا مداخله موفقيت هاي شاخصو  يابيارز پايش، شيوه 

 ؟ چيست ياستنشده مداخالت س بيني پيشو مقابله با موارد  ينيو نحوه بازب ياتبه شكا ييپاسخگو شيوه 

 ؟ استسند كدام  ينو استقرار ا يبتصو يالزم برا نيازهاي پيش 

 ؟ استكدام  يربطدر مراجع ذ يبخش ينب يتو حما يهمكار يارتقا يالزم برا مصوبات 

 ؟ چيستاستقرار مداخالت  ينفعانذ تحليل 

 ) رايج نويسي مرجع استانداردهايمطابق ( منابع

   ها پيوست
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هشت سند سياست بر اساس  1386راي ارزيابي نقاط ضعف و قوت نظام پيشنهادي، در سال ب
  : گذاري تدوين شد فرايند پيشنهادي مندرج در نظام نامه سياست

  سند سياست توليت سالمت  .1
  سند سياست مديريت منابع انساني بخش سالمت  .2
  سند سياست دارو  .3
  سند سياست مديريت اطالعات سالمت  .4
  سند سياست تامين مالي  .5
  سند سياست خدمات سالمتي سطح اول  .6
  سند سياست خدمات سالمتي سطح دوم  .7
  سند سياست خدمات سالمتي سطح سوم  .8

نقد و بررسي قرار گرفت و سپس نشست مورد » خبرگان موضوعي«در هشت كارگاه  ،اين هشت سند 
تشكيل شد و اسناد » ذينفعان اجرايي«گذاران بخش سالمت به عنوان  انديشي مديران و سياست ملي هم

پس از اين اقدام نتايج ارزيابي نظام . گذاري آماده شد سياست براي طرح موضوع در شوراي سياست
  . هاي پيشنهادي اعمال شد نامه آيينپيشنهادي در 

براي » نماد وضعيت«گذاري خواهد بود و  سند سياست در هر زمان در يكي از مراحل فرايند سياست
  . پايش پيشرفت استقرار اهداف سند سياست به كار مي رود

 سالمت گذاري سياستفراينددرسياستسندوضعيتنماد:4جدول

  گذاري سياست فرايند اصلي مراحل
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  آينده راه
الزم  ،از پيروزي انقالب اسالميگذاري سالمت در دهه چهارم پس  براي ارتقاي عملكرد نظام سياست

  : است راهبردها و اقدامات زير مد نظر قرار گيرد
  : استفاده بهينه از ظرفيت قانوني شوراهاي بين بخشي 

  عالي سالمت و امنيت غذايي كشور  شوراي .1
  ها  كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استانداري .2
 شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي  .3

گذاري سالمت در وزارت بهداشت و دبيرخانه مربوطه براي  شوراي سياست تصويب و تشكيل 
گذاري سالمت و استقرار استانداردهاي مربوط به نگارش،  ريزي و سياست مديريت فرايند برنامه

  نقد، تصويب و پايش سند سياست سالمت
لي باني م ديده هاي شاخصساماندهي نظام مديريت اطالعات سالمت در وزارت بهداشت و  

 :متصل به سطوح استاني از طريق

  گذاري  تشكيل شبكه مشاركت خبرگان و ذينفعان براي سياست .1
هاي تحقيقاتي در حيطه عملكردها و اهداف نظام سالمت و تخصيص منابع  تعيين اولويت .2

  الزم براي اجراي آنها 
  المللي  گيري از تجارب و شواهد بين توسعه مركز مديريت دانش براي بهره .3
هاي موسسه ملي تحقيقات سالمت و شوراي هماهنگي تحقيقات كاربردي  ه از ظرفيتاستفاد .4

 وزارت بهداشت 

هاي تحقيقاتي با استفاده از مراكز موجود براي تقسيم كار در ارتباط با توليد  ايجاد شبكه .5
  گذار  شواهد مورد نياز سياست

 هاي شاخصتوليد  هاي فني مركز آمار و مديريت اطالعات سالمت براي تقويت توانايي .6
 اي نظام سالمت  دوره

  ساله  20تدوين برنامه وزارت بهداشت براي دستيابي به چشم انداز  
و ساماندهي نظام ) توسعه هماهنگي بين بخشي(جامعه  هاي بخشتدوين انتظارات و نقش ساير  

  پاسخگويي وزارت بهداشت
  ها  گذاري در سطح ستادي و استان توانمندسازي كارشناسان صاحب فرايند سياست 



    روي نظام سالمتهاي پيشها و افق دستاوردها، چالش
 

660 
 

   منابع
 190932پيشنهاد شماره  ،13/8/1385هيات وزيران در تاريخ هـ  34116ت /96321 مصوبه .1

) 84(ماده ) الف(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد بند  9/8/1384مورخ 
   .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه چهارم توسعه

گزارش نهايي طرح بررسي ارزيابي عملكرد و دستاوردهاي شوراهاي . دماري بهزاد و همكاران .2
معاونت هماهنگي و . مركز اسناد راهبردي وزارت بهداشت. سالمت و امنيت غذايي استان ها

  .1388 ،مجامع

 .26/9/1376مورخ  ،داشت، درمان و آموزش پزشكيشوراي معاونين وزارت به 117مصوبه  .3

  .معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري 10/6/87مورخ  61/6/72346ابالغيه شماره  .4

 .1375 ،كتاب سالمت در جمهوري اسالمي ايران. مرندي و همكاران .5

 گذاري وزارت بهداشت؛ برنامه گزارش طراحي نظام واحد سياست. دماري بهزاد و همكاران .6
 ،گذاري و اصالح نظام سالمت مركز اسناد واحد سياست. مشترك با سازمان جهاني بهداشت

1386.  

مركز . گذاري در وزارت بهداشت؛ يك مطالعه كيفي وضعيت سياست. منظم ك و همكاران .7
  .1386 ،گذاري و اصالح نظام سالمت اسناد واحد سياست

گذار در  هاي سياست ايف هستهبررسي وضعيت همپوشي نقش و وظ. شادپورك و همكاران .8
 .1386 ،گذاري و اصالح نظام سالمت مركز اسناد واحد سياست. وزارت بهداشت

مركز اسناد واحد . نگاهي به تحليل وضعيت توليت وزارت بهداشت. سيف الهي م و همكاران .9
 .1386 ،گذاري و اصالح نظام سالمت سياست

مركز اسناد . گذاري در سالمت سياستهاي  بررسي مدل. وثوق ع، عاليخاني س و همكاران .10
 .1386 ،گذاري و اصالح نظام سالمت واحد سياست
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هاي مجلس  مركز پژوهش. حسن زاده علي و همكاران، گزارش طرح سياست ملي سالمت .11
 .1384 ،شوراي اسالمي

گذاري و اصالح نظام  مركز اسناد واحد سياست. هاي برنامه چهارم مستندات مقدماتي و چالش .12
 .سالمت

خردادماه  ،معاونت هماهنگي و دبير مجامع). سالمت(سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان  .13
1384. 

 ،)جلد 14(گزارش طرح بازنگري در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  .14
1378. 

گذاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش  گزارش وضعيت سياست.مفتون ع و همكاران .15
 .1386 ،گذاري و اصالح نظام سالمت احد سياستمركز اسناد و. پزشكي

 .گذاري و اصالح نظام سالمت  مركز اسناد واحد سياست. قانون برنامه چهارم توسعه .16

 . گذاري و اصالح نظام سالمت مركز اسناد واحد سياست. انداز بيست ساله سند چشم .17

مركز اسناد . برديهاي تحقيقات كار بررسي نقش و وظايف دبيرخانه. عالء الديني و همكاران .18
 .1386 ،گذاري و اصالح نظام سالمت واحد سياست

 .1385پاييز ، 3، شماره 9مجله حكيم دوره . اصالحات سالمت. شادپور كامل .19

مركز اسناد واحد . 1385 ،گزارش وضعيت مديريت اطالعات سالمت.دنيس استرولر .20
 .گذاري و اصالح نظام سالمت  سياست

  .بهداشت سازمان جهاني 2000گزارش سال  .21
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 پزشكي علوم هاي دانشگاه ميان كانكس و امدادي خودروهاي آمبوالنس، توزيع و خريد
  1387 ديماه -كشور
  مقدمه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از انقالب شكوهمند اسالمي در راستاي گسترش دامنه 
كيفيت  ارتقايي خود، دسترسي عادالنه همه مردم كشور به خدمات بهداشتي و درماني، ها فعاليت

اقدام  ،نقالب اسالمياسال پس از  30در طي ... خدمات بهداشتي و درماني، بهبود خدمات اورژانس و 
هاي  به خريد آمبوالنس، ساير خودروهاي امدادي و همچنين كانكس نمود كه بتواند با تجهيز دانشگاه

سطح  ،هاي بهداشت ، مراكز بهداشت و درمان شهري و روستايي و خانهها بيمارستانعلوم پزشكي، 
سالمتي را براي مردم ايران فراهم آورد و مديريت امور عمومي اين وزارت  هاي مراقبتتري از  عادالنه

از انقالب از اوليه پس  هاي سالخريد آمبوالنس در . نيز محور انجام اين خريدها و توزيع آنها بود
گرفت، اما به علت وجود مشكالتي از قبيل استاندارد نبودن  هاي مختلف صورت مي كارخانه

هاي مجاز در  ي خريداري شده، فقدان تعميرگاهها دستگاههاي خريداري شده، تنوع در نوع  آمبوالنس
ها،  ي از آمبوالنسي خريداري شده و نارضايتي مراكز درمانها دستگاهنقاط مختلف كشور، كيفيت پايين 

ريزي  ها طبق ضوابط و استانداردهاي خاص برنامه براي انجام اقدامات اساسي براي خريد آمبوالنس
ها و ضوابط و استانداردها پس از نيازسنجي از تعداد  اخير بر طبق اين برنامه هاي سالو طي  شد

همچنين . ها قرار گرفت هاي مورد نياز، اين خودروها خريداري گرديد و در اختيار دانشگاه آمبوالنس
خريد ساير خودروهاي امدادي نيز با توجه به نيازهاي ساختار شبكه بهداشت و درمان كشور و اين 

  .داردها صورت پذيرفتاستان

  واژگان تعريف
جايي بيمار از يك محل جهت درمان بيماري  اي است كه جهت جابه آمبوالنس وسيله نقليه :آمبوالنس

. است محل حادثه به مركز درماني، مركز درماني به منزل پايين دو مركز درماني طراحي شده از
وسيله نقليه مورد  اين. اع ديگري نيز وجود دارداما انو ؛جهت انتقال بيمار است ،ترين آمبوالنس معمول

بوس، اتوبوس،  ون، كاميون، ميني تواند واگن، استفاده به تناسب محل استفاده و كاربرد خاص آن، مي
مطابق . نوع خودروي آن مدنظر است ،، اما در اينجاهواپيما، قايق يا حتي كشتي باشدكوپتر،  هلي

  : مبوالنس تعريف مي شودسه نوع آ ،استانداردهاي ملي ايران
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آمبوالنسي كه براي انتقال يا : B، تيپ طراحي شده به منظور انتقال بيماران غير اورژانسي: Aتيپ 
آمبوالنسي كه براي انتقال يا : Cنوع  و هاي اوليه و كنترل بيماران، طراحي و تجهيز شده است درمان
  .ه استهاي پيشرفته و كنترل بيماران، طراحي و تجهيز شد درمان

سريع نيروي انساني در  شود كه براي اسكان دادن اي گفته مي هاي پيش ساخته به اتاق كانكس: كانكس
در اينجا  استو جابجايي  قابليت حمل و نقلداراي انواع شرايط اقليمي ساخته شده است و همچنين 

  .گردد هاي اورژانس خريداري شده است، اتالق مي اي كه براي تجهيز پايگاه هاي پيش ساخته به اتاق

  گزارش متن اصلي
هاي استاندارد، مديريت امور عمومي با مشكالتي از  ريزي براي خريد متمركز آمبوالنس پس از برنامه

المللي و  هاي برگزاري مناقصات بين واريقبيل صدور مجوز واردات آمبوالنس از خارج از كشور، دش
تطابق قوانين محاسبات عمومي با قرارداد بانك جهاني و به نتيجه نرسيدن مناقصات برگزار شده به 

روبرو بود كه اين مديريت ... و چشمگيردليل حائز شرايط نبودن شركت كنندگان با تفاوت قيمت 
ي استاندارد و داراي خدمات پس از ها دستگاه اقدامات ذيل را براي رفع اين مشكالت و خريداري

  :فروش مناسب انجام داد
  ؛آمبوالنس يه استاندارد داخليجهت ته يريگيپ .1
  ؛رانيات محترم وزيموسسه استاندارد در ه توسطه شده يب رساندن استاندارد تهيبه تصو .2
  ؛رانيات محترم وزياز ه ها آمبوالنسافت مجوز ورود يدر .3
 ي؛و بانك جهان يداخل يبا استفاده از منابع مال ها آمبوالنسد يخر ينيب شيپ .4

 به موجود مستندات طبق سال 30 طي در ،عمومي امور مديريت توسط شده خريداري يها آمبوالنس
 توسط كشور اورژانس توسط شده انجام نيازسنجي اساس بر ها آمبوالنس اين كه باشد مي ذيل شرح

  :توزيع گرديدند امورعمومي مديريت
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  شده خريداري هاي آمبوالنس تعداد: 1جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1362  شاخص عنوان

  750  300  200  450  450  150  700  شده خريداري هاي آمبوالنس تعداد

ر از آمار فوق با مناقصه برگزار شده يز بغيپ ب نيدستگاه آمبوالنس ت 382الزم به ذكر است كه تعداد 
علوم  يها نه آن توسط دانشگاهيشده كه هز يداريخر 86-87 هاي سال يمتبوع در طتوسط وزارت 

 .گردد يپرداخت م يپزشك

سال پس از انقالب  30بر اساس نيازسنجي انجام شده در سطح شبكه بهداشت و درمان كشور، در طي 
اسالمي خودروهاي زير نيز طي فرآيندهاي خاص خود توسط مديريت امور عمومي خريداري 

  :گرديدند و در سطح كشور توزيع شدند

 شده خريداري امدادي خودروهاي تعداد: 2جدول 

  1387  1386  1383  1371  1370  1369  1368  1367  1363  1362  شاخص عنوان

 خودروهاي تعداد
 شده خريداري امدادي

 پاجرو، پاترول، پيكاپ،(
  )پاژن موسو،

200  1580  67  40  30  45  55  1136  10  10  

 سراسر اورژانس خدمات كيفيت ارتقاي منظور به بهداشت وزارت عمومي امور مديريت همچنين
 كه نمود كشور اورژانس هاي پايگاه اندازي راه براي اخير هاي سال طي در كانكس خريد به اقدام كشور،
 تعدادو تعيين  نيازسنجي از فرآيند اين و داشت را خود خاص فرآيند هم ها كانكس اين خريد

 سه ،فرآيند اين طي در .گرديد ختم هاآن توزيع و پيمانكار انتخاب با و شروع نياز مورد هاي كانكس
  : گرديدند توزيع ذيل جدول شرح به و شدند خريداري  A,B,C كانكس تيپ
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  شده خريداري هاي كانكس تعداد: 3جدول 
  1387  1386  شاخص عنوان

  13  317  شده خريداري هاي كانكس تعداد

  موجود هايچالش
  ها؛ عدم وجود استانداردهاي داخلي براي آمبوالنس 
  هاي مجاز در سراسر كشور؛ ناكافي بودن تعميرگاه 
  ها؛ نارضايتي مراكز درماني از آمبوالنس 
  مشكالت مربوط به صدور مجوز واردات آمبوالنس از خارج از كشور؛ 
  و برگزاري مناقصات و انتخاب پيمانكار هاي دشواري 
   .محدوديت در منابع مالي 
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 و ستاد در امور اين انجام كيفيت ارتقاي و غيردولتي بخش به پشتيباني خدمات واگذاري
  1387 ديماه -پزشكي علوم هاي دانشگاه
  مقدمه

قانون  44اصل  ياجرا يدر راستا يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يت امور عموميريمد
 88و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ماده  هاي سوم كشور، قانون برنامه ياساس

 تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مصوبات هيات محترم وزيران و شورايعالي اداري كشور
شورايعالي اداري كشور؛  46/14؛ بخشنامه شماره دش شورايعالي اداري كشور/5435بخشنامه شماره (

و رها شدن  خود ينقش نظارت تقويتو به منظور ) م وزيرانت هيات محتر/31426نامه شماره  تصويب
ها  ين واگذاريا يو راهبرستاد به بخش غيردولتي  يبانيخدمات پشت ي، اقدام به واگذاراز امور اجرايي

با رها شدن مجموعه ها ن يتابعه آنها نموده است تا ا يكشور و واحدها يعلوم پزشك يها در دانشگاه
اين اصل،  بر بنا. با اثربخشي بيشتر تحقق بخشندي، رسالت و اهداف خود را از انجام امور پشتيبان

هدف كلي باالبردن توان نظارتي دولت مديريت امور عمومي اقدام به واگذاري امور پشتيباني ستاد با 
، استفاده بهينه از نيروي انساني، ها كيفيت، كاهش هزينه ارتقايور و اهداف اختصاصي در انجام ام

  : زير نمود راهبردهاياستفاده بهينه از منابع و افزايش كارايي از طريق 
   مشخص هاي بسته قالب در كاال و خدمات خريد •
   مناقصه طريق از كاال و خدمات خريد •
   پشتيباني خدمات زمينه در دولتي غير بخش توسط كارها انجام •
 كيفي و كمي كنترل چگونگي و خدماتي هاي بسته تعريف با مناسب عملكردي راهكارهاي ارايه •

   آنها
  
  
  
  

 بخش به واگذاري حركت آغاز منظور به واحدها در الزم آموزشي هاي دوره برگزاري •
  خصوصي

  شده خريداري خدمات پايش جهت نظارتي هاي بخش سازماندهي •
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 براي تنبيهي و تشويقي نظام اجراي( پرداخت نحوه به خدمت انجام كيفيت دادن ارتباط •
  ) ها شركت

  پشتيباني هاي حوزه كارشناسي بدنه تقويت •

 پيمانكار توسط شده ارايه خدمات كيفيت بر دقيق و موثر و مستمر نظارت •

   گانف واژيتعار
هاي علوم  ي كمكي انجام شده در ستاد وزارت بهداشت، دانشگاهها فعاليت عبارتست از :پشتيباني امور

، كه طيف وسيعي ها سازماناصلي اين  هاي مسؤوليتبه منظور تحقق اهداف و  ها بيمارستانپزشكي و 
... نظير نظافت، تغذيه و آبدارخانه، سلف سرويس، ترابري، نامه رساني، چاپ و تكثير و  ها فعاليتاز 

  .گردد را شامل مي

رآيندهاي موجود و مورد شود كه در راستاي اصالح ف به كليه اموري گفته مي :امور تحقيق و توسعه
ها و  استفاده با پژوهشي كاربردي آغاز شده و در صورت كسب نتايج مثبت، در سطح ستاد و دانشگاه

  .يابد تعميم و گسترش مي ها بيمارستان

خريد كاال و خدمات از بيرون سازمان در قالب بسته هاي  :يردولتيبه بخش غ يبانيامور پشت يواگذار
كه وظيفه آنها  مسؤولنظارت كارشناسان  تحت ،هاي معلوم با تعرفه) كميتكيفيت و (خدمتي مشخص 

  .دهنده خدمات ارايهباشد، نه مديريت كردن نيروهاي  هاي خدماتي مي كنترل بسته

  گزارش اصلي متن
انجام امور پشتيباني را خود بر عهده داشت، پس از  ها، واگذاريمديريت امورعمومي كه پيش از انجام 

گيري از كارشناسان متخصص در زمينه هر قرارداد به  تغيير نقش خود از اجرايي به نظارتي، با بهره
 ارتقايعنوان ناظر نه تنها اين خدمات را واگذار نمود، بلكه كيفيت انجام امور را تا حد بسيار زيادي 

سال انقالب اسالمي به شرح جدول  30ها در ستاد وزارت بهداشت در طي  يكه روند اين واگذار. داد
ار از امور پشتيباني نظافت و امور جانبي آن، امور تغذيه، دبرخور ها سالبه تدريج در طي  وذيل بوده 
رساني، نگهداشت تاسيسات  ها و سلف سرويس، ترابري، اياب و ذهاب، چاپ و تكثير، نامه آبدارخانه
براي نظارت دقيق و موثر بر امور . ها گرديده است مكانيكي و مخابراتي و برگزاري همايش الكتريكي،

عالوه بر جذب و بكارگيري كارشناسان ناظر تخصصي،  ،كيفيت اين امور ارتقايواگذار شده و 
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 هاي نامه وارسيهاي دقيق براي تدوين شرايط اختصاصي و عمومي مناقصات، طراحي  ريزي برنامه
 ها فعاليتصورت پذيرفته است و اين ... ريزي براي نظارت مستمر و هماهنگي امور و برنامهنظارتي، 

  .هستندهمچنان در حال بروزرساني 
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 غيردولتي بخش به شده واگذار مركزي ستاد پشتيباني امور درصد: 4جدول 

13  شاخص عنوان
70

  13
71

  13
72

  13
73

  13
74

  13
75

  13
76

  13
77

  13
78

  13
79

  13
80

  

 امور درصد
 ستاد پشتيباني

 شده واگذار مركزي
  غيردولتي بخش به

22%  

22%  

22%  

22%  

22%  

54%  

54%  

65%  

65% 

65% 

65% 

  غيردولتي بخش به شده واگذار مركزي ستاد پشتيباني امور درصد: 5جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  شاخص عنوان

 شده واگذار مركزي ستاد پشتيباني امور درصد
  غيردولتي بخش به

79%  79% 79% 90%  90% 90% 90% 

گيري از كارشناسان  همچنين مديريت امور عمومي با ايجاد و تقويت گروه تحقيق و توسعه و بهره
سازماندهي و ... و ها بيمارستانهاي علوم پزشكي كشور،  واگذاري اين خدمات را در دانشگاه ،خود
گيرندگان را از اين  دهي نمود و سعي كرد كيفيت امور واگذار شده و ميزان رضايتمندي خدمت جهت

  :توان اقدامات انجام شده توسط اين گروه را به شرح ذيل نام برد مي وخدمات افزايش دهد 
  يبانيت خدمات پشتيفيك ارتقايو  يروند واگذار ياجرا يبراريزي  برنامه .1
انجام شده  و اقدامات يبانيامور پشت يق از روند واگذاريدق يريگ ها و گزارش ش مستمر برنامهيپا .2

  امور پشتيباني تيفيك ارتقايبراي 
 ن آنيدر تدو يو همكار يواگذار يو عموم يط مناقصات اختصاصيشرا يگردآور .3

شامل شرايط مناقصات (آموزشي براي واگذاري هر يك از امور پشتيباني  هاي بستهتهيه  .4
نظارت بر قراردادهاي  هاي نامه وارسيپيشنهادي، آموزش نيروهاي شاغل در قرارداد، چك 

  ...) پشتيباني و
  لوتيمارستان پايب 41در  يبانيدر خدمات پشت يطرح كاهش تصد يراهبر .5
  88منتخب ماده  يها بيمارستاندر  يبانيخدمات پشت تيفيك ارتقايو  يطرح كاهش تصد يراهبر .6
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 يها بيمارستانران وكارشناسان يمد يبرا يمختلف آموزش يها ها و كارگاه شيهما يبرگزار .7
  يآموزش هاي بستهع يه و توزيو ته يمنتخب طرح كاهش تصد

مربوط به امور  يآموزش هاي بسته توزيعها و  دانشگاه يران امور عموميش مديهما 5 يبرگزار .8
  ي به مدعوينبانيپشت

 هاي علوم پزشكي كشور مستندسازي وضعيت انجام امور پشتيباني در ستاد و دانشگاه .9

هاي علوم پزشكي  كيفيت در خدمات پشتيباني دانشگاه ارتقايتشكيل كميته كاهش تصدي و  .10
در  ويژه بهها  هاي خدمات پشتيباني دانشگاه كشور و بررسي جامع در خصوص مشكالت حوزه

هاي چارت و تشكيالت تفصيلي، فرآيند برگزاري مناقصات، امور رفاهي، آموزش نيروهاي  زمينه
 ... ها و هاي مديريت امور عمومي، خودروهاي در اختيار دانشگاه شاغل در حوزه

تدوين پودمان آموزشي دوره اول آموزش كارشناسان قرارداد، ناظر قرارداد، تحقيق و توسعه و  .11
نفر از  400ها براي جمعيتي بالغ بر  ادارات مديريت امور عمومي و برگزاري اين دوره سرپرستان
 ها حوزه اين كارشناسان

هاي علوم پزشكي كشور در ستاد براي  ايجاد جوي سازنده و تعامالت موثر ميان دانشگاه .12
 ها گيري از تجارب يكديگر و آگاهي از مشكالت اين حوزه بهره

 ...ين تبادل اطالعات نظير سايت، پست الكترونيك و نو هاي روشاستفاده از  .13

نظارت بر قراردادهاي پشتيباني استاندارد با همكاري سازمان جهاني  هاي نامه وارسيتدوين  .14
 ارزيابي بر اساس آن بهداشت و انجام دو دوره خود

 يسازمان جهان يواگذار شده با همكار يكينينظارت بر امور پاراكل هاي نامه وارسين يتدو .15
 بهداشت 

تدوين پرسشنامه سنجش ميزان رضايتمندي از امور پشتيباني و پاراكلينيكي واگذار شده با  .16
 همكاري سازمان جهاني بهداشت

 :نظارت بر دو طرح پژوهشي با عناوين .17

 هاي علوم پزشكي بررسي شيوه ها و مباني نظري كاهش تصدي در خدمات پشتيباني دانشگاه •

 شت، درمان وآموزش پزشكيمديريت اسناد در وزارت بهدا •

اي  روند انجام امور تحقيق و توسعه ،توان بيان نمود كه با افزايش توان نظارتي مديريت امور عمومي مي
  :سال پس از انقالب به شرح ذيل بوده است 30در اين مديريت طي 
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اي توسعه و تحقيقاتي امور انجام: 6جدول   

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شاخص عنوان

  %65  %60  %45  %40  %30  %20  %20  %10  اي توسعه و تحقيقاتي امور انجام

  موجود هاي چالش
  ؛ها ين واگذاريموثر ا ياجرا يبرا ير فرهنگ سازمانييو تغ ياز به بسترسازين .1
 در بكارگيريدر  ييو عدم توانا يبانيخدمات پشت يها مشكالت مربوط به چارت حوزه .2

  تخصصي؛ كارشناسان
  ؛از مناطق يمانكاران توانمند در برخيوجود پعدم  .3
  ؛ها يواگذار ياجرا يبرا يمشكالت قانون يوجود برخ .4
ن يبودن منابع موجود در ا يو نظارت و ناكاف ينه واگذاريالزم در زم يها آموزش ارايهعدم  .5

  ؛نهيزم
  و ها سازماناز  ياز موارد در برخ يبرخ يواگذار يط براينداشتن شرا .6
 ؛ها يواگذار ياجراكند بودن روند  .7

   



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملل نيروابط ب
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  مقدمه
در پزشكي آموزش  درمان و و تقويت جايگاه وزارت بهداشت، ها با توجه به لزوم گسترش فعاليت

وزارت  الملل اداره كل روابط بين ،المللي در شرايط خاص كشور بعد از انقالب اسالمي هاي بين عرصه
 گذاري سياست، ريزي براي برنامهكه سووليت خطيري ، با چالش و مدرمان و آموزش پزشكي ،بهداشت

هاي  و سازمان هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه، مرزي وزارتخانه ارتباطات فرا مهندسي مجدد و
هاي  در اكثر عرصهو كه در كشور ي آهنگ پيشرفت  هماهنگ و همگام با ضرب مواجه بود تا وابسته

 ،در اين راستاالملل  ي اداره كل روابط بيناز دستاوردها .به پيش برودعلوم و فنون آغاز گرديده بود 
ميزباني فراهم آوردن زمينه  المللي در جاي جاي جهان و نيز بين هاي عرصه براي حضور در سازي بستر

 دستيابي به اطالعات دست اول و آشنايي و به منظورالمللي در كشور  هاي بين بسياري از نشست
و  اساتيد و سخنرانان با وجهه و طراز اول دنيادعوت از . بوده استهماهنگي با دانش روز جهان 

از  آنهاشناخت  منجر به برگزار شده در كشور علمي هاي و نشست در سمينارها ايشان حضور
. گرديدهمكاري با دانشمندان ميهن اسالميمان  شدن ايشان براي مجذوب و هاي علمي كشور توانمندي

براي ديدار با مقامات و مسوولين  اكثر كشورها هاي بلند پايه هيات شت وبهداي وزرا روز افزون اقبال
پزشكي و  توليدات دارويي و تجهيزات بازديد از دستاوردهاي علمي و پزشكي، مراكز دانشگاهي و و

شان شاهدي بر اين به كشور و فناوري انتقال دانشدرخواست براي  آزمايشگاهي كشور و بعضاً
عرصه  تر در نزديك اتارتباط روند برقراري در يتحول منتج به بازديدهااين ديدار و . مدعاست

كه همچنان استمرار دارد  استساز شده   هاي مستمر و موفق بسياري را زمينه المللي گرديده و تالش بين
 اين، خداوند متعاله خواست ب. باشد ميو مبناي گفتگوها و مذاكرات و تبادالت علمي و تحقيقاتي 

  .درگاه باريتعالي هستيم كراشپيموده است كه از اين جهت  موفقيت بسيار دوره را با اداره كل اين
به عنوان يك المللي بهداشتي و پزشكي به درستي  ايران اكنون در تمام مجامع بين.ا.سيستم بهداشتي ج 

هاي  ساله سازمان همه .و و نمونه شناخته شده استگبه عنوان ال و است معروفسيستم منحصر به فرد 
در . نمايند برگزار ميبراي آشنايي با اين سيستم هاي آموزشي و تورهاي مطالعاتي  المللي دوره بين

ايران قائلند و در هر .ا.ترين جايگاه را براي ج منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت، پيشرفته
منطقه، نقش كشور ما را بسيار جدي  هاي مهم در  اي و يا جهاني براي اجراي پروژه اقدام منطقه

به خود ، درمان و آموزش پزشكي  الملل وزارت بهداشت كاركنان اداره كل روابط بين .انگارند مي
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هر چند كوچك دراين مهم  يآفرينان حوزه سالمت كشور، سهم  كه در كنار تمام غرور بالند مي
  .اند داشته

هاي بعد  الملل طي سال ط بينهاي اداره كل رواب بخشي از عملكرد و دستاورد
  از انقالب اسالمي

  المللي هاي بين در بخش سازمان )الف
: شامل (JPRM) با سازمان جهاني بهداشت هاي مشترك برنامه مشاركت فعاالنه در اجراي •

هاي  ه هاي مشترك اعم از برگزاري كارگا اجراي فعاليت ريزي، مديريت، مراحل برنامه
هاي آموزشي فلوشيپ،  اعزام مامورين جهت گذراندن دورهآموزشي، خريد تجهيزات، 

هاي معين اعم از  هاي انجام كار دعوت از مشاورين و متخصصين خارجي، انعقاد قرارداد
هاي تخصصي  پژوهشي و غيره نظير ترجمه، چاپ كتاب و پوستر، آبونمان مجالت و ژورنال

 ها و نيز پايش و ارزشيابي برنامه

از قبيل  )JPRM( با سازمان جهاني بهداشت هاي مشتركبرنامه يمشاركت فعال در اجرا •
هاي آموزشي هاي آموزشي، خريد تجهيزات، اعزام مأمورين براي دوره ه برگزاري كارگا

از ... فلوشيپ، دعوت از مشاورين و متخصصين خارجي، انعقاد قراردادهاي كاري معين و
 . باشد ميالملل در طي اين مدت هاي امور بينديگر فعاليت

هاي خارج از كشور هزاران نفر از مسووالن، مديران و انجام تشريفات مربوط به مأموريت •
  هاي فرامرزي هاي وابسته به سفر ها و سازمان خانه، دانشگاه كارشناسان وزارت

هماهنگي و پيگيري الزم به منظور؛ تصويب پروژه ايدز در ايران با مشاركت صندوق جهاني  •
و انجام امور   هاي سازمان جهاني بهداشت امور مربوط به اعزام فلوشيپ ،)گلوبال فاند(

  )JPRM(  مرتبط به
  )STCs( هاي كوتاه مدت مشاوران خارجي هماهنگي امور مربوط به سفر •
 المللي هاي بين هاي آموزش كوتاه مدت سازمان ها و دوره اعزام مربوط به اجالس •

 اي آموزشي منطقه هاي ها و كارگاه همكاري در برگزاري اجالس •

شده توسط سازمان جهاني بهداشت به زبان  رهاي منتش همكاري در ترجمه بسياري از كتاب •
 . فارسي

  Milestones Towards Better Health 25:  ساله 25باعنوان دستاوردهاي  كتابتهيه  •
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هاي برجسته بهداشتي، درماني وآموزش پزشكي كشور  بررسي، انتخاب و معرفي شخصيت •
المللي  نقدي سازمان جهاني بهداشت و مجامع بين منجر به اعطاء جوايز نقدي و غيركه 

 .گرديده است

  (IHR)المللي بهداشتي انجام هماهنگي الزم در امور مربوط به قوانين بين •

 : المللي از جمله هاي بين برقراري ارتباط منسجم و هدفمند با ساير نهادها و سازمان •
UNAIDS ،UNESCO ،UNODC ،GLOBAL FUND )صندوق جهاني (  

  NON JPRM و JPRMهاي  هاي برنامه ريزي و نظارت بر اعزام فلوشيپ برنامه •
 JPRM (Joint Program Planning] ي كميتهيريزي وهماهنگي با مديريت اجرا برنامه •

Review Mission)] 
با هاي مشترك جنوب در راستاي فعاليت-عضويت و مشاركت فعاالنه در كميته جنوب •

 ).(UNFPAصندوق جمعيت ملل متحد 

ريزي الزم جهت عضويت جمهوري اسالمي ايران در شوراي  هماهنگي و برنامه •
 .2008در سال  UNAIDSهاي  كننده برنامه هماهنگ

 پيگيري الزم جهت تصويب پروژه ايدز در ايران با مشاركت صندوق جهاني هماهنگي و •
GLOBAL FUND)( 

عضويت جمهوري اسالمي ايران در كنوانسيون منع استعمال  پيگيري الزم جهت هماهنگي و •
 .دخانيات

 يس پنجاه ويريزي الزم جهت انتخاب جمهوري اسالمي ايران به عنوان ر هماهنگي و برنامه •
 .سومين اجالس كميسيون مواد مخدر

ي و يهاي بيولوژيك و شيميا هاي منع سالح هاي تخصصي كنوانسيون عضويت در كميسيون •
 .هاي بهداشتي در زمينه ياد شده با وزارت امور خارجه عاليتهماهنگي ف

 .(ECO)هاي مشترك وزارت متبوع و كشورهاي عضو اكو تقويت فعاليت •

ولين ارشد بهداشتي كشورهاي عضو اكو از ومشاركت در برنامه بازديد مطالعاتي مس •
 هاي جمعيتي و بهداشتي فعاليت

دانش مديريت و توسعه راهبري با همكاري هماهنگي در تاسيس مركز ملي  اندازي و راه •
 سازمان جهاني بهداشت و برگزاري چندين جلسه سخنراني و كارگاه آموزشي
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مشاركت در برگزاري اولين اجالس معاونين وزارت بهداشت كشورهاي عضو اكو در زمينه  •
ري با حضور معاونين وزا) 1386آبان ماه  22 -  24(غذا و دارو و تأسيس شبكه دارويي اكو 

  بهداشت از افغانستان، تاجيكستان، تركيه، تركمنستان، ازبكستان
ريزي و هماهنگي الزم جهت برگزاري نشست كارشناسان ارشد كشورهاي عضو اكو  برنامه •

با حضور معاونين ) 1384اسفند ماه  21- 22(نزاي پرندگان ادر زمينه مقابله با بيماري آنفلو
دامپزشكي، سازمان جهاني بهداشت، فائو و بانك هاي  وزراي بهداشت، نمايندگان بخش

  .جهان
  مشاركت در برگزاري مراسم ساالنه روز جهاني بهداشت و هفته سالمت •
هماهنگي، ساماندهي واجراي امور مربوط به پرداخت حق عضويت ساالنه وزارتخانه،  •

،  معالمللي در مجا هاي بين هاي تابعه در سازمان هاي علوم پزشكي و سازمان دانشگاه
 . المللي هاي بين ها و انجمن سازمان

  المللي هاي بين بخش همكاري )ب
بين  )G5(هاي بهداشتي پنج جانبه موسوم به  تشكيل كميته همكاري  ه پيشنهاد وايار •

نامه در كشورهاي ايران، افغانستان، پاكستان، عراق و سازمان جهاني بهداشت، و انعقاد تفاهم
 اين ارتباط

 يشنهاد در اكثر اجالس كميسيون مشترك با كشورهاحضور و ارايه پ •

درماني جهت بازسازي افغانستان با هماهنگي ستاد بازسازي  -طرح بهداشتي 21تهيه  •
 افغانستان

و فلسطين ) روزه 33در جريان جنگ (هاي ارسالي به لبنان  اندازي ستاد هماهنگي كمك راه •
و نمايندگان كشورهاي لبنان، فلسطين، با حضور سفرا ) حمله رژيم صهيونيستي به نوار غزه(

نماينده سفير تركيه و نمايندگاني از وزارت امور خارجه، گمرك، هالل احمر، سازمان محيط 
هاي مرتبط از وزارت  اهللا، جمعيت دفاع از مردم فلسطين و بخش زيست، حماس، حزب

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
جمهوري آذربايجان و برگزاري جلسات مرزي هاي مرزي با كشور  تشكيل ستاد همكاري •

  براي ساماندهي تعامالت بهداشتي دو كشور
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هاي  دانشگاه ،ي بين وزارتخانهيتهيه و امضاي بيش از صدها يادداشت تفاهم و برنامه اجرا •
 پاكستان، سنگال، اندونزي،: هاي مختلف از جمله هاي تابعه با كشور علوم پزشكي و سازمان

تحقيقاتي، دارويي،  هاي آموزشي، در زمينه. ..افريقاي جنوبي وآكنيا،  ،مالزي چين، عمان،
ارزشيابي مدارك تحصيلي، همكاري در زمينه  تحهيزات پزشكي، امور پيشگيري و درمان،

طب سنتي، ايجاد مركز مشترك بيوتكنولوژي، همكاري علمي و فني در توليد داروهاي 
هاي داروسازي و وري اطالعات، احداث كارخانهنوتركيب، همكاري در زمينه استفاده از فنا

 هاي آموزشي در زمينه طب سنتي پااليشگاه پالسما، تبادل استاد و دانشجو و برپايي دوره

هاي مرزي با كشور جمهوري آذربايجان و برگزاري جلسات مرزي  تشكيل ستاد همكاري  •
 براي ساماندهي تعامالت بهداشتي دو كشور

هاي بهداشتي  هاي همكاري پيگيري مربوط به يادداشت تفاهم ي ويتشكيل ستاد اجرا  •
 ايران با جمهوري آذربايجان.ا.ج

پيگيري و همكاري جهت اشتغال پزشكان، پيراپزشكان، پرستاران و ماماهاي ايراني در  •
 فريقاي جنوبي، قطر و عمانآ كشورهاي

دارو و تجهيزات پزشكي هاي جمهوري اسالمي ايران در زمينه  برگزاري نمايشگاه توانمندي  •
  در كشور مالزي

هاي الزم  ها و هماهنگي انجام كليه پيگيري، هاي خارج از كشور بخش تشريفات و ماموريت •
هاي مهم  هاي عالي رتبه وزارتخانه در اجالس تابهداشت وقت و هي يجهت حضور وزرا

نو، مجمع جهاني سازمان جهاني بهداشت در ژ مجمع ساالنه :  المللي از جمله ادواري و بين
سازمان جهاني بهداشت، جلسات كميته هماهنگ كننده  )EB( ييهاي اجرا تاسالمت، هي

و كميته بررسي گزارش  )RC(هاي منطقه اي  و كميته )JCB( هاي گرمسيري مشترك بيماري
  ... و) هاي اوليه بهداشتي مراقبت( 2008سال  سالمت جهاني

هاي  تابه سفر بيش از صدها وزير بهداشت و هيدعوت، ميزباني و انجام تشريفات مربوط  •
هاي ايشان از مراكز بهداشتي و درماني،  ريزي بازديد رتبه از كشورهاي مختلف و برنامهعالي

 ... كارخانجات توليد دارو و تجهيزات پزشكي و

-1374(، چهل و دومين )تهران- 1368(ي برگزاري سي و ششمين يميزباني و مديريت اجرا •
اجالس منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني ) اصفهان-1385(اه و سومين و پنج)تهران
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المللي منطقه  هاي بين ايران با حضور وزراي بهداشت، روساي سازمان.ا.بهداشت در ج
 .مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت

ي و برگزاري دومين اجالس وزراي بهداشت كشورهاي عضو سازمان يمديريت اجرا •
 30با حضور وزرا و مقامات ارشد بهداشتي بيش از ) 87اسفند ماه  14-11(ي كنفرانس اسالم

كشور عضو در تهران و رياست اجالس و رياست كميته راهبردي اين اجالس با تصويب 
ايران به .ا.تحقيقاتي و انتخاب ج-هاي بهداشتي قطعنامه در زمينه توسعه همكاري 5بيش از 

 .لسا عنوان دبيرخانه اجالس به مدت دو

 ييهاي آسيا برگزاري اجالس تحقق عدالت در سالمت با حضور اعضاي مجمع پارلمان •

 برگزاري نشست كميسيونرهاي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت در تهران •

مكاري در برگزاري دومين اجالس مقدماتي تحقيقات بهداشتي با توجه به عضويت ه •
با حضور ) TDR(ن جهاني بهداشت ايران در كميته راهبردي تحقيقات بهداشتي سازما.ا.ج
كشور منطقه مديترانه شرقي و ديگر مناطق سازمان جهاني  17اي از  هاي عالي رتبه تاهي

اي سازمان جهاني  بهداشت، نماينده مدير كل سازمان جهاني بهداشت، نماينده مدير منطقه
نظران  صاحب، نماينده دبيرخانه اجالس باماكو و جمعي از TDR بهداشت، مدير اجرايي

 .المللي تحقيقات بهداشتي بين

هاي  ديد از پيشرفتبازبهداشت كشورهاي مختلف جهان براي ي اكثر وزرا ازدعوت   •
 رتبههاي عالي تاميزباني ايشان و هي ايران و .ا .ج

هاي خارجي در سطح وزير و معاونين وزراي بهداشت كشورهاي  تاريزي بازديد هي برنامه  •
 هاي مرتبط خشمختلف با هماهنگي ب

هزاران نفر از مسوولين و كارشناسان  هاي برون مرزي بيش از انجام امور مربوط به ماموريت •
 .هاي تابعه هاي علوم پزشكي و سازمان وزارتخانه، دانشگاه

رساني كشورهاي  منظور هماهنگي و نظارت بر امداد  هالملل ب حضور فعال اداره كل روابط بين •
هاي  ولين در منطقه براي دريافت كمكوهاي الزم با مس اهنگيخارجي به منطقه بم و هم

هاي پزشكي خارجي با حضور  هاي امداد و نجات و تيم ي، تجهيزات پزشكي، اعزام تيميدارو
 كشور جهان 35تيم از  70

 هاي مربوطه المللي سالمت ايران و انجام فعاليت همكاري و عضويت در ستاد خدمات بين  •
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براي دعوت رسمي از وزراي بهداشت و معاونين وزراي بهداشت  انجام امور تشريفاتي •
 دندانپزشكي و ،تجهيزات پزشكي ،هاي ساليانه دارو هاي هدف براي بازديد از نمايشگاه كشور

 هاي ههاي الزم براي بازديد از كارخان ريزي در تهران و انجام برنامه) ايران مد(آزمايشگاهي 
- داروسازي و توليد تجهيزات پزشكي و مالقات جداگانه وزراي بهداشت كشورهاي تركيه 

-يمن - ارمنستان -تاجيكستان -عراق -ونزوئال - سريالنكا - آذربايجان - افغانستان -سوريه 
 ولين وزارت متبوعوبحرين با مقام عالي وزارت و ديگر مس-عربستان سعودي 

الملل در شبكه اينترنت به آدرس  يناندازي سايت اداره كل روابط ب راه •
http://iad.behdasht.gov.ir  
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  همكاران تدوين
  .است اند آمده داشته ينقشمستند در ذيل فهرست كليه كساني كه در تهيه اين 

  اعضاي تدوين

  نقشه جامع علمي سالمت
اسامي كميته تخصصي سالمت و علوم زيستي مصوب شوراي تخصصي نقشه جامع علمي كشور در 

، عليرضا دالوري دكتر، دكتر باقر الريجاني، دكتر كامران باقري لنكراني: شوراي عالي انقالب فرهنگي
اهللا  رحمت دكتر، دكتر مؤيد علويان، دكتر رسول ديناروند، اللهي دكتر بهرام عين، محمد واسعي دكتر

دكتر ، متوليانابراهيم دكتر ، زينعليسيروس  دكتر، فريدون مهبوديدكتر ، لو امينحسن دكتر ، حافظي
فريدون  دكتر، شفيعيسيدعباس دكتر ، واليتياكبر  دكتر علي، رضوي امامي حسن دكتر، ملك زاده رضا

دكتر ، پزشكيانمسعود  دكتر، يلدا عليرضا دكتر، فاضلايرج  دكتر، تابعيسيدضياءالدين دكتر ، عزيزي
، رگرموسي زدكتر ، سركاردكتر سعيد ، آزاد دكتر عسگري، مرنديسيدعليرضا دكتر ، محمد فرهادي
 حسين دكتر، بهرامي عبداهللا دكتر، يحيويسيدحسين  دكتر، سيارياكبر  عليدكتر ، دكتر گلپايگاني

  .دكتر سيدرضا مجدزادهو  باروتيعصمت  دكتر، بهاروند
  هاي آينده نگاري كننده دركارگروه اعضاي شركت

 دكتر پروين، باروتيدكتر عصمت ، دكتر محمدحسين اسدي، دكتر بهرام عين الهي :كارگروه آموزش
دكتر حسن امامي ، دكتر احمدرضا دهپور، دكتر علي حائري، دكتر جليلي، دكتر ترخاني، پاساالر
 دكتر، اميرمحسن ضيايي دكتر، دكتر محمدرضا صبري، دكتر سيدمنصور رضوي، رضوي

، محققيدكتر محمدعلي ، دكتر زهره سهرابي، دكتر كامران سلطاني عربشاهي، الدين سجادي سيدجمال
  .هنرپيشه دكتر حميد، نادر ممتاز منش دكتر، راد دكتر الهه ملكان، دكتر سيدعبدالرضا مرتضوي طباطبايي

دكتر فريد ، دكتر سيد مويد علويان - دكتر حسن امامي رضوي: ارايه خدمات سالمتكارگروه 
، دكتر سيروس ، دكتر عليرضا اوليايي منشدكتر اميرخاني، دكتر محمد اسماعيل مطلق، ابوالحسني

دكتر محمدرضا ، دكتر رضوي، دكتر آرش رشيديان، دكتر اردشير خسروي، دكتر حسنيرودي،  پيله
دكتر ، دكتر محمدباقر صابري زفرقندي، دكتر كامل شادپور، دكتر ستايشي، سيدمحسن زهرايي، رهبر

، فيه عشوري مقدمدكتر ص، خواه عازمي، دكتر ر رضا عزتيان، دكتر حميد صفي خاني، دكتافشين صفايي
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دكتر ، دكتر سيدرضا مجدزاده، دكتر مهدي گويا، محمدجواد كبير، مهندس فاريغدكتر مصطفي 
 .دكتر نوروزي، دكتر داود مقيمي، سيدرضا مظهري

دكتر ، دكتر اسكندر اميدي نيا، دكتر سيدمحمد اكرمي، دكتر سيروس زينلي :پزشكي مولكوليكارگروه 
، خرمي زاده دكتر محمدرضا، پور دكتر علي خامسي، دكتر حجازي، توالييدكتر محمود ، شيما تاجيك

دكتر ، دكتر محمدرضا صادقي، دكتر حسن شجاعي، اصل دكتر صالح زاهدي، تر سيد مهدي رضايتدك
دكتر ، دكتر بهرام كاظمي دمنه، دكتر محمد حسين قهرماني، دكتر ابراهيم عزيزي، محمدحسين صنعتي

دكتر ، زاده دكتر مرتضي هاشم، دكتر صادق وليان بروجني، ف مرتضويدكتر يوس، مهدي كالنتر
 .دكتر وحيدرضا ياسايي، هاشمي محمدباقر

دكتر سعيد ، دكتر محمدمهدي آخوندي، دكتر شاهين آخوندزادهدكتر محمد واسعي،  :پژوهشكارگروه 
دكتر ، جاللي نيا شيرين، دكتر پرويز اوليا، دكتر يداله اميدي، دكتر علي اكبري ساري، آصف زاده
دكتر ، دكتر سيامك عاليخاني، حميد سوري دكتر، عبدالرسول سبحاني دكتر، الدين حجازي سيدشمس

، دكتر بيتا مسگرپور، دكتر سيدرضا مجدزاده، دكتر آمنه ستاره فروزان، دكتر اكبر فتوحي، فر اصغر عبادي
 .دكتر عباس نجاري، پور دكتر ايرج نبي، دكتر رامين ميري، دكتر سيدمحمود ميرافضلي

ابوالفضل ، محمدعلي حيدري، دكتر منوچهر اقبال، دكترابراهيم متوليان :تجهيزات پزشكيكارگروه 
نغمه علي ، سيد حسين صفوي، محبوبه شاه علي، شيرين شاهرخي، ساناز زرگر، ليال رستمي، تاج چمن
، محمودرضا مرآتي، هرا محمديكتر ز، دحاتم مرادي كترد، فر كتر مليحه كيان، دزينب قرايي، بابايي

 .مژگان معاضي، احمد مسلميدكتر رضا مسائلي، 

مهندس مهدي ، دكتر مرتضي آذرنوش، دكتر حسن ابوالقاسمي، دكتر رسول ديناروند :داروكارگروه 
كتر شهاب ، ددكتر عبدالمجيد چراغعلي، دكتر سيدعليرضا حسيني، نيك دكتر كامبيز امجدي، الوندي
دكتر سيدابراهيم ، دكتر حميدرضا راسخ، دكتر حميدرضا جمشيدي ،سيرت خوش ، دكترزاده خطيب
، دكتر محمدرضا شمس اردكاني، حسيني شيرازي، دكتر عباس شفيعي، زاده دكتر محمد شريف، سجادي

دكتر غالمحسين ، دكتر خيراله غالمي، دكتر محمد عبداللهي، دكتر عباسي زاده، الدين صدر دكتر شهاب
دكتر ، دكتر حسين نيك نهاد، دكتر عباس كبريايي زاده، دكتر صديقه فضلي بزاز، فرشاددكتر ، فرزندي

 .حسين وحيدي

، مهندس جبلي، دكتر آل بويه، دكتر اسكندر اميدي نيا، دكتر فريدون مهبودي :فناوري زيستكارگروه 
پرست  نويد دين دكتر، دكتررسول ديناروند، دكترخادم، فر دكتر هاله حامدي، دكتر محمود جدي تهراني
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، دكتركاظمي، دكتر ابراهيم عزيزي، دكتر شهبازي، دكترشكرگزار، دكتر رستگار، دكتر رسايي، جديد
 .دكتر مدرسي، دكتر قهرماني، دكترفرزامفر، دكترفاضلي، دكتر وزيري

، مريم احمديه، دكتر بتول احمدي، دكتر مريم ابوصابر، دكتر عصمت باروتي: سالمت زنانكارگروه 
فرحناز ، دكتر كبري خزئلي، دكتر ابوالقاسم پوررضا، برادران افتخاري دكتر منير، اللهي آيت زهرا

، دكتر فرانك فرزدي، فاطمه علي عسگري، دكتر مينوسادات محمود عربي، سودابه طايري، زهراوي
 .خانم نوبخت، دكتر الهه ملكان راد

دكتر سهيل ، آخوندزاده كتر افشيندمطلق،  دكتر احمدرضا درستي :كارگروه امنيت غذا و تغذيه
مهندس تقي جامه ، دكتر پريسا ترابي، دكتر كاووس باسمنجي، دكتر صديقه اعتماد سعيد، اسكندري

، دكتر رامين خاكسار، دكتر هدايت حسيني، فرجي مجيد حاجي دكتر، دكتر ابوالقاسم جزايري، بزرگ
دكتر ، دكتر گيتي كريم، د حسين عزيزيدكتر محم، دكتر اقبال طاهري، دكتر كيانوش خسروي داراني

  .مهندس اسداله مجيدي، مسعود كيمياگر
دكتر ، دكتر تارا، آقاي دكتر امامي، دكتر اصالني، دكتر عليرضا دالوري :فناوري اطالعاتكارگروه 

، دكتر زارع، دكتر رياضي، كتر رضوي، دمهندس خاني، دكتر جهانگيري، دكتر جديان، شهرام توفيقي
، دكتر رضا صفدري، مهندس شمس زاده، دكتر شجاعي، دكتر سادات هاشمي، زراعتيدكتر حجت 
، دكتر مجتهد زاده، دكتر ماسوري، دكتر گوهري، آقاي مهندس كيارزم، دكتر روشنك قدس، دكتر عابدي
، همتي مهندس، دكتر نياكان، دكتر نجاري، تر ميثمي، دكدكتر موحدي، آقاي دكتر مقدم، دكتر مقدسي
  .تيانمهندس هم

، دكتر جباري، دكتر امين، دكتر الماسي، دكتر اسالمي، نيا مصداقي دكتر عليرضا: محيط زيستكارگروه 
، دكتر موحديان، دكتر منظم، دكتر ملكوتيان، دكتر مسافري، دكتر محوي، دكتر عامري، دكتر جعفرزاده
  .مسعود يونسيان دكتر، دكتر ندافي، دكتر ناصري

القاسم  دكتر ابو، دكتر بارانپوريان، دكتر عليرضا دالوري :گذاري سالمت سياستمديريت و كارگروه 
دكتر ، دكتر آرش رشيديان، دكتر رستمي، دكتر دماري، زاده دكتر حسن، دكتر پوراصغري، پوررضا
دكتر ، دكتر غفاري، دكتر عاليخاني، عازمي خواه ، دكتر آرشكامل شادپور ، دكتراللهي دكتر سيف، رواقي
، دكتر معماريان، سيدرضا مجدزاده، دكتردكتر رضا لباف قاسمي، دكتر فرشيد، مهندس فرزان، سيفردو

 .دكتر وثوق مقدم، دكتر منظم، دكتر مفتون
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دكتر محسن ، مهندس مسعود ابوالحالج، اهللا حافظي دكتر رحمت :منابع مالي و انسانيكارگروه 
 دكتر، دكتر محمد رهبر، دكتر احمد تقوايي، پيرياييمحمد  دكتر، دكتر ابوالقاسم پوررضا، پور بشارت

 .دكتر غالمحسين صالحي، دكتر محمد شريعتي، محمدحسين ساالريان زاده

، دكتر پيمان حداد، دكتر يداهللا اميدي، دكتر فاطمه اطيابي، دكتر رسول ديناروند :نانوفناوريكارگروه 
مهندس ، دكتر سعيد سركار، االميني ن روحدكتر عبدالحسي، دكتر محمد رمضاني، دكتر مهرداد حميدي

، دكتر ابراهيم عزيزي، دكتر فاضل شكري، الدين شاه طاهري دكتر جمال، مسعود سليماني كتر، دسلطاني
 .دكتر ژاله ورشوساز، دكتر سيد رضا مرتضوي، دكتر محمد حسين قهرماني

، دكتر سيدرضا مجدزاده :علوم پزشكي تهرانهاي دانشگاه  ه تحقيق و توسعه سياستاعضاي دبيرخان
دكتر ، دكتر سيدمهرداد محمدي، دكتر فاطمه رجبي، زاده دكتر شهاب خطيب، زاده مهندس حميد اسمعيل

، سكينه شريفيان، سمانه عروجي، شراره احقري، رضا دهقان، اللهي دكتر رضا سيف، عليرضا زماني
 .رشيديانهايده يوسفي زاده، اسد اهللا جليلي و الهام 

دكتر رضا : است هاي مطالعاتي از همكاري افراد ذيل استفاده شده همچنين جهت انجام برخي از پروژه
شلماني، دكتر معصومه  تيجنگ، دكتر بيتا مسگرپور، دكتر محسن رضايي، دكتر حميدرضا توكلي دهنوئيه

  . مقدم وسيدژمان، دكتر رويا كليشادي، دكتر محمود ميرافضلي، دكتر محمدآرش رمضاني و سارا قد
مهندس امير اسكافي، مهندس  :است ي افراد ذيل استفاده شدهگر تسهيلها نيز از  جهت برگزاري كارگاه

پور، دكتر رضا  زاده، دكتر فاطمه رجبي، مهندس ميثم كاشي زاده، دكتر شهاب خطيب حميد اسمعيل
  . فر سياوش ملكينژاد، دكتر سيدرضا مجدزاده، دكتر مهدي محمدي، مهندس  كالنتري

براي تدوين اين نقشه از مشاوره خبرگاني برنامه ريزي كالن علم و فناوري سود برده شده كه عبارتند 
 عليدكتر امر، فر مهندس عقيل ملكي، نوري سروش قاضي، سيدنوري دكتر سيدسپهر قاضي :از

  . منش نادري محسن مهندس و الدين سيف
دكتر ، دكتر سيدعليرضا مرندي :ر بوده استافراد ذيل بسيار تاثير گذا ارزشمندبازخوردهاي 

، دكتر افضلي دكتر حسين ملكلو،  ، دكتر عليرضا دالوري، دكتر حسن امينسجاديالدين  سيدجمال
علي دهكردي، دكتر بابك نگاهداري،  ، دكتر علي مبينيدكتر حميدرضا جمشيدينيا،  عليرضا مصداقي

دكتر ميرجليل ميرمحمدي، دكتر بهاروند، دكتر ، دكتر خسرو قبادي، اكبر حقدوست دكتر علي، ملكي
و دكتر شهربانو  دكتر علي اردالنزاده،  زاده، دكتر محمداسماعيل اكبري، دكتر حسين ساالريان رضا ملك

  .نخعي
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 ،زاده دكتر رضا ملك ،دكتر ايرج فاضل :اند بزرگواراني كه طي نامه بازخوردهاي خود را ارايه نموده
دكتر حميد ، دكتر عباس مسجدي، دكترموسي زرگر، دكتر محمد شاهدي، دكتر محمد حسين سرمست

، اصغر جعفري علي، دكتر مجيد سررشته داري، دكتر عليرضا مسلم، دكتر بهادر اعلمي هرندي، پارسانيا
اكبر زينالو، دكتر اردشير  ، دكتر عليدكترشاهين آخوندزادهدكتر علي جعفريان، دكتر سيدمنصور رضوي، 

دكتر دكتر محمد رحمتي رودسري، دكتر سعيد مهدوي، دكتر فرشيد عابدي، دكتر وحيدي، زاده،  قوام
، دكتر االسالم ، دكتر ربابه شيخزاده دكتر حائري، دكتر شاهرخ رجايي، دكتر داوود شجاعيپريسا ترابي، 

روتي و اعضاي كارگروه سالمت  سيروس زينلي و اعضاي كارگروه پزشكي مولكولي و دكتر عصمت با
  .نانز

  :اند افراد ذيل نيز در سايت نقشه جامع سالمت به ثبت نظرات خود اقدام كرده
، خرداديان، طوسي پيمان رعيتي، نژاد علي يوسفي، رسول سيدمهدي سادات، علي موحد: ها آقايان و خانم

رضا محمد، كشاني، ساروخاني، دكتر بهبودي، رامين سرچمي، فرد فاطمه سميعي، فالح ليلون يكه
 .دكتر مهدي جالليو  زادگان عادل كرم، نيا دكتر صفر فرج، حيدرزادهآبتين دكتر ، آور جمع

  سالمت در آيينه قانون
  دكتر حسن امين لو

  آموزش
  دكتر نادر ممتازمنش، دكتر عباس انتظاري

  پژوهش
عصومه ، دكتر مالهام حبيبي، دكتر محمد قاسم جهانگرد، دكتر منير برادران افتخاري، دكتر پرويز اولياء

دكتر سيد جواد قاضي مير ، دكتر محمد واسعيقرباني،  ناهيد رمضاندژمان، دكتر آمنه ستاره فروزان، 
  سعيد

 دكتر ساري، اكبري علي دكتر دل، زنده كاظم دكتر نجاري، عباس دكتر آقايان جناب از تشكر باو  
 ايثار زاد، كهن هوشمند دكتر طالعي، محمدباقر دكتر مجدزاده، رضاسيد دكتر دودران، سليماني مسعود
 شيرين الهامي، ربابه سيده دكتر مسگرپور، بيتا دكتر حقيقي، زهره دكتر ها خانم سركار و نصيري
 تهمينه فالحت، كتايون حجازي، فرزانه برهمت، فرزانه غالمي، سادات فاطمه  پيكري، نيلوفر نيا، جاللي
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 بامدادي، فاطمه كماليان، مهرنوش علوي، منيژه التماسي، معصومه كش، چينه عهديه يزديان،
 .نيلوفري مژگان و سالمت پروين حيدري، حميده بحريني، السادات فرح موسوي، السادات رابعه

  دارو غذا و
 اميرحسين دكتر، نيكفر شكوفه دكتر، بازرگاني پور تقي ياسر دكتر، ديناروند رسول دكتر :گزارش دارو

  رضايي مهرداد دكتر، جمشيدي
 دكتر حسيني، مهندس رضايي، عاطفه فوالدي مقدم :غذاگزارش 

  منابع مالي و انساني
 رمضانيان مريم، كاظميان محمود دكتر، ابوالحالج مسعود

  دفتر پشتيباني و حقوقي
  سعيده آقامحمدي، ربابه جعفرپور رودسري

  سازمان انتقال خون
آباد، دكتر مصطفي پريدار، دكتر  كافيباغيان، دكتر صديقه اميني  دكتر حسن ابوالقاسمي، دكتر احمد قره

محسن منشدي، دكتر مهتاب مقصودلو، دكتر عبدالمجيد چراغعلي، دكتر شهرام كاظمي، دكتر غريب 
  كريمي، دكتر سيدمرتضي طباطبايي يزدي

  گذاري سالمت نظام سياست
دكتر كامل دكتر عباس وثوق مقدم،  دكتر باقر الريجاني، دكتر عليرضا دالوري، دكتر بهزاد دماري،

شادپور، دكتر حسين ساالريان زاده، دكتر سيامك عاليخاني، مهندس همايون فرزان، دكتر محمد علي 
 مفتون، دكتر كامبيز منظم، دكترمحمد رضا سيف الهي، دكتر نرگس رستمي

  امور عمومي
  الهام احساني چيمه، جوادي نژاد... عبدا، محمود محمدي
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  سالمت 
  هاي واگيردار بيماري

دكتر ، دكتر هنگامه نامداري، دكتر كيانوش كمالي، دكتر عباس صداقت، دكتر محمد مهدي گويا :ايدز
  ماندانا تيرا، مدار سارا شريعت، پور زهرا رجب، مريم سرگلزائي

  دكتر سيد محسن زهرايي، دكتر محمدتقي افشاني نقده، دكتر ابوالقاسم اميدواري نيا، محرم مافي :وبا
  نيكپور فاطمه، فرجي ليال خانم، رنجبر منصور دكتر، رئيسي احمد دكتر، گويا مهدي محمد دكتر :ماالريا

دكتر محمد مهدي گويا، دكتر سيدمحسن زهرايي، دكتر سيدطه موسوي فيروزآبادي، مريم  :فلج اطفال
  مشلول

  يعقيل نوشين  ،مافي محرم، نيا اميدواري ابوالقاسم دكتر، زهرايي محسن سيد دكتر :شيستوزوميازيس
  فهيمه دوستي، دكتر سيدمحسن زهرايي، دكتر محمد مهدي گويا :كزاز نوزادي
، الهه محمودي مقدم، مريم اسفيني فراهاني، شهناز احمدي اوزنبالغ، دكتر مهشيد ناصحي :سل و جذام

 سهيال طالقاني، بهار وكيل مظفري

دكتر محمد نصر دادرس،  دكتر طاها موسوي فيروزآبادي، دكتر سيد محسن زهرايي، :واكسيناسيون
  عباسعلي بابايي ،غالمعباس زماني ،فاطمه عبدلي يقيني، فهيمه دوستي

ها و  شهرستانو جذام با تشكر فراوان از كارشناسان و پزشكان  محترم هماهنگ كننده سل و 
هاي آماري مرتبط با  آوري و آناليز داده هاي علوم پزشكي كشور كه در جمع دانشكده/ ها دانشگاه

  .اند كشور نقش داشته و جذام يماران مبتال به سلب
 توسعه شبكه و ارتقاي سالمت

 اردشير خسروي، منوچهر كرمي، عزيزاله عاطفي، محمد اسماعيل مطلق

  ريزي توسعه مديريت و برنامه
مهندس ، مهندس ايمان مسگري، پور مهندس محمد رضا، زاده خياباني مهندس عليرضا يوسف

  نداسادات خواسته

  سالمت جمعيت، خانواده و مدارس
  دكتر پريسا ترابي :بهبود تغذيه جامعه

  دكتر محمد اسالمي :تنظيم جمعيت و خانواده
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  الله رادپويان دكتر مهتاب عليزاده، دكتر سهيال خوشبين، دكتر عاليه فراهاني، :سالمت سالمندان
  دكتر نسرين چنگيزي :سالمت مادران
  بشارتيامير عباس  :سالمت نوزادان

  دكتر گاليل اردالن :سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس

  آزمايشگاه مرجع سالمت
دكتر فريده   ، دكتر شهال فارسي،دكتر نوش آفرين صفادل، حليمه خاتون دانشمند، دكتر سعيد مهدوي

   رضي

  سالمت محيط و كار
، ژانت فرسادمهندس ، دكتر عليرضا مغيثي، مهندس محمد مهدي شهدادي، دكتر مصطفي غفاري
  مهندس فاطمه صادقي

  پرستاري
زهره داود امين نسب،   ،رفعت رضاپور، حاتم  احمدوند، آذر محموديذهبي،  مهدي، اعظم گيوري

   كوهي رستمكاليي

  هاي پزشكي مديريت حوادث و فوريت
  غالمرضا معصومي

  بخشي امور درمان مركز نظارت و اعتبار
 دكتر مژده رمضاني، دكتر سيدمحمد سادات
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كه  هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران تحقيق و توسعه سياست اعضاي دبيرخانه
  :اند در تهيه اين مستند مشاركت داشته
  ، سيماسادات عمروالعاليي، مليحه حسنيزادهدكتر سيدرضا مجدزاده، دكتر شهاب خطيب

  تشكر
  :شود به شرح ذيل تشكر مي اند مشاركت داشته فعاالنه ز كساني كها

  مسعود ارزاقي، دكتر عليرضا پارساپور دكتر سيد
  




