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چکيده
مقدمه
تأمين اطالعات معتبر منابع انساني ،بهبود و ارتقاء برنامههاي تربيت و تخصيص مناابع انسااني را امکاا پا ير
نموده و بررسي و تصميمگيري در زمينه اجراي برنامههاي ارائه خدمت جديد و يا تغيير برنامههاي قبلي از بعد
منابع انساني را ميسر ميسازد .طراحي و راهاندازي بانك اطالعاتي مناسب در ايان زميناه نيازمناد شناساايي
الگوي توزيع منابع انساني و شاخصهاي اطالعاتي موردنياز و همچنين منابع اطالعااتي مناساب اسات .ايان
مطالعه ،طرح جامعي است كه از طريق طراحي و اجراي چند طرح تحقيقاتي به بررسي وضعيت منابع انساني
گروه پزشکي از بعد كمي و الگوي توزيع پرداخته است.
روششناسي
در مرحله اول شاخصهاي كمي منابع انساني گروه پزشکي از طريق مطالعات كتابخانهاي ،اسنادي و كيفي بر
اساس متو علمي در سطح جهاني و نيازهاي اطالعاتي سازما هاا و ادارات بخا ساالمت كشاور از طرياق
بررسي و مطالعه اسناد باالدستي در طاي نشساتهااي كارشناساي تبياين شادند .در مرحلاه دوم وضاعيت
دان آموختگا و شاغلين گروه پزشکي و همچنين وضعيت استا ها از بعد منابع انساني گروه پزشکي توسط
مطالعات توصيفي موردبررسي قرار گرفت .در هر يك از اين طرحهاي تحقيقاتي تمامي منابع اطالعاتي موجود
شناسايي ،بر اساس اطالعات حاصل شاخصهاي اطالعاتي محاسبه شدند .با تطبيق شاخصهااي اطالعااتي و
منابع اطالعاتي موجود و اطالعات قابل اخ از آ ها ،الگوي مناسب استخراج اطالعات و اقادامات الزم جهات
اجرايي شد كار تدوين شد.
يافتهها
در مرحله اول اين مطالعه بر اساس مستندات علمي و تحليل وضعيت نظام ارائه خدمات كشور الگو چارچوب
نظري توزيع منابع انساني گروه پزشکي تدوين شد .با در نظر گرفتن متغيرهاي تفکيككنناده شااخصهااي
اطالعاتي ،در جمع  28شاخص تدوين شد.
در مرحله دوم بررسي اطالعات اخ شده نشاا داد :نتاايج تطبياق اطالعاات حاصال از سرشاماري  1921و
سازما نظام پزشکي كشور نشا داد؛ حدود  39درصد از پزشکا عمومي و  37درصاد از دنادا پزشاکا و
داروسازا عمومي كه به منظور ورود به بازار كار اقدام به عضويت در سازما نظام پزشکي كرده اند در كشاور
ساكن بودهاند.
نتايج حاصل از سرشماري نشا مي دهد كه  21/6درصد پزشاکا عماومي 37/3 ،درصاد دنادا پزشاکا و
 37/3درصد دندا پزشکا فعال هستند.

با استفاده از نسبت تعداد پزشکا  ،دندا پزشکا و داروسازا موجود در كشور به تعداد اعضاء سازما نظاام
پزشکي در سال  1921و بر اساس اطالعات پايگاه داده سازما نظام پزشکي ،در پايا نيمه اول سال 1939
تعداد پزشکا عمومي  12871نفر ،تعداد دندا پزشکا عماومي  13111نفار و تعاداد داروساازا عماومي
 18389نفاار باارآورد شااده اساات .بااا در نظاار گاارفتن جمعي ات كشااور در سااال  ،1939نساابت پزشااکا ،
دندا پزشکا و داروسازا عمومي به ده هزار نفر جمعيت به ترتيب  8/81 ،3/12و  1/69است.
بحث و نتيجهگيري
مقايسه اطالعات سازما نظام پزشکي با اطالعات فارغ التحصيال از پايگاه داده مربوطه در «وزارت بهداشت،
درما و آموزش پزشکي» و اطالعات حاصل از «سرشماري» ميتواند به ترتيب ريزش اولياه و ثانوياه مناابع
انساني را نشا دهد .هم چنين برآورد تعداد منابع انساني خارجشده از كشور را امکا پ ير ماينماياد .كساب
اطالعات معتبر از منابع اطالعاتي موجود طبق الگوي پيشنهادي نيازمند اقداماتي است كه از مهم ترين آ ها
ميتوا به حضور نمايندگاني از بخ سالمت در كارگروه هاي تخصصي مربوط در مركز آمار ايرا به منظاور
اصالح و متناسبسازي وضعيت ثبت دادهها و كدگ اريهاي مربوطه خصوصاً كدگ اري شغلي اشاره كرد.
کليدواژه :ارزيابي ،منابع انساني ،علوم سالمت ،بانك اطالعاتي ،ايرا .

