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چكيده
مقدمه
پس از تشکيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در سال  ،1390تربيت نيروهاي متخصص موردنيااز
در آموزش عالي پزشکي در ايران ،از روند رشد چشمگيري برخوردار بوده است .در طول سي ساال گذشات،،
مطابق سياست هاي دولت ،در جهت بهبود سالمت عمومي و فراهم نمودن دسترساي با ،خادمات بهداشاتي
درماني ،افزايش تعداد متخصصين كشور يکي از اولويت ها بوده است .افازايش تعاداد دانشاگاه هااي پزشاکي
ب،منظور آموزش پزشکي عمومي و تخصصي ،در اوايل ده 91 ،آغاز شد و برنام،هاي آموزشي تخصصي و فوق
تخصصي چند برابر شده است .در حال حاضر حدود ده هزار دستيار در  82رشت ،تخصصي و  80رشت ،فاوق
تخصصي در نزديک ب 551 ،واحد آموزشي مربوط با 35 ،دانشاگاه پزشاکي آماوزش هااي تخصصاي الزم را
دريافت ميدارند .عليرغم تالش هاي شاياني ك ،در اين زمين ،در طول س ،دها ،گذشات ،در كشاور صاورت
پذيرفت ،است ،ولي مستندسازي يکپارچ ،و آمار جامعي از روند توسع ،و رشد كمي آموزش تخصصي و فاوق
تخصصي ،صورت نگرفت ،است .درنتيجا ،،هادف محققاين ايان پاروهه تحقيقااتي ،توصايف دقياق جزئياات
دستاوردهاي كمي آموزش پزشکي تخصصي و فوق تخصصي و فلوشيپ در ايران است.
روششناسي
دستيابي ب ،اطالعات ارزشمند :انجام اين تحقيق و دساتيابي با ،اطالعاات فرآيناد پيچياده اي خواهاد باود،
جمع آوري اسناد دقيق و شواهد موجود و دست اول ،توسط مجري طرح پژوهشي باياد در  3مرحلا ،صاورت
پذيرفت .مرحل ،نخست ،با مراجع ،ب ،دبيرخان ،شوراي آموزش پزشکي و تخصصي ،ب،عناوان متاولي آماوزش
تخصصي و فوق تخصصي باليني پزشکي در كشور ،انجام شد ،زيرا آزمونهاي پذيرش دستيار تخصصي و فوق
تخصصي ،امتحانات متمركز دانشنام ،تخصصي و نهاايي فاوق تخصصاي توساط دبيرخانا ،شاوراي آماوزش
پزشکي و تخصصي و با همکاري هيئت هاي ممتحن ،مربوط ،برگزار مي شود .آزمون ارتقاء گواهينام ،سااليان،
نيز با هماهنگي دبيرخان ،ب ،طور هم زمان در كلي ،دانشگاه هاي علوم پزشکي محل آموزش دساتياران برگازار
ميگردد .لذا اطالعات مربوط ،از اين منبع اخذ گرديد .در مرحل ،دوم مراجع ،ب ،سازمان نظام پزشکي (جهت
كسب اطالعات مربوط ب ،متخصصان و فوق متخصصان كشور) و سومين مرحل ،نيز مکاتب ،مستقيم با مراكاز
آموزشي مجري دورههاي تکميلي تخصصي (جهت تعيين فارغالتحصيالن دورههاي مذكور) و مقايس ،با آماار
دبيرخان ،شوراي آموزش پزشکي و تخصصي از پذيرش دوره هاي فلوشيپ انجام شد .بدين ترتيب با اساتااده
از منابع اطالعاتي متعدد و مقايس ،اطالعات دقيق ،محققين قادر ب ،مارور جاامع و دقياق روناد رشاد كماي
رشت،هاي تخصصي و فوق تخصصي در كشور هستند.

يافتهها
در حال حاضر داراي بيستوهشت رشت ،تخصصي ،بيستوچهار رشت ،فوق تخصصاي و پنجااهوچهاار رشات،
تکميلي تخصصي (فلوشيپ) در علوم پزشکي هستيم ك ،رشات ،تخصصاي طاب ساالمندي و رشات ،پزشاکي
خانواده (ب،صورت پايلوت) از سال گذشت ،راهاندازي شدهاند و در سيصد و چهلوچهاار رشات ،محال دساتيار
تخصصي در
بيش از سيوپنج دانشگاه علوم پزشکي در كشور تربيت ميشوند .يافت،هاي اين مطالع ،در س ،بخاش كلاي :
دستاوردهاي كمي آموزش تخصصي  ،دستاوردهاي كمي آمورش فوق تخصصي و دستاوردهاي كمي دورههاي
تکميلي تخصصي(فلوشيپ) و در فصلهاي مختلف ارائ ،ميگردد.
بحث و نتيجهگيري
بهترين شيوه براي تسلط بر آينده عبارت از گردآوري گسترده و جامع و سيستماتيک اطالعات ،سپس تکي ،بر
قراين شهودي ذهن خبرگان آموزش پزشکي تخصصي و فوق تخصص و پردازش اطالعات توساط خبرگاان و
درنتيج ،دستيابي ب ،بينشها و راهکارهاي عملي است .در آيندهنگاري آموزش تخصصي و فوق تخصصي ابتدا
با تکنيک پايش الگوهاي نوظهور و تکنيک پايش ب ،پيمايش روندهاي رشد كماي آماوزش تخصصاي و فاوق
تخصصي پزشکي كشور پرداخت ،و بدينوسيل ،زمين ،براي تحليل كيااي رونادهاي رشاد آماوزش پزشاکي و
آيندهنگاري رشت،هاي تخصصي و فوق تخصصي فراهم ميگردد.
كليدواژه :دستاورد كمي ،آموزش تخصصي ،آموزش فوق تخصصي ،دورههاي تکميلي ،آموزش پزشکي.

