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  دهيچك
ت يـ  و در نهايگـاه برتـر علمـ   ي بـه جا يابينـه از منـابع، دسـت    ي بـه منظـور اسـتفاده به       ي آموزش تخصص  ي جامع برا  يا   برنامه نيتدو :هدف سابقه و 
ن برنامـه  ين مطالعـه تـدو    ي ا يهدف اصل . دباش  يم كشور   ي نظام آموزش تخصص   يها  از رسالت  يكي ، جامعه ي واقع يازهاي نظام سالمت به ن    ييپاسخگو
 . بود1388 تا 1386 يها  سالي پوست برايك آموزشياستراتژ

 10 تـا    6 ي مـاه و بـا همكـار       12، به مدت    1385 متمركز در سال     يو به روش بحث گروه      است يفيمطالعه حاضر از نوع مطالعات ك      :يروش بررس 
 ي دانشگاه علوم پزشك   قات پوست ي سراسر كشور در مركز تحق     ي علوم پزشك  هاي  دانشگاهنفعان از     ير ذ ي پوست و سا   ي آموزش يها د گروه ي از اسات  ينفر
  . انجام گرفتيد بهشتيشه
 ي خدمات  و ي، اهداف پژوهش  يطه اهدف آموزش  ي در سه ح   ياهداف راهبرد . دها مشخص شدند  يها و تهد   ن فرصت يهمچن نقاط قوت و ضعف    :ها افتهي

پ، ي و فلوشـ   ي، تخصـص  يسطوح عموم  جامعه در    يازهاي متخصص و متناسب با ن     ي انسان يرويت ن ي برنامه شامل، ترب   ياهداف آموزش . ديمشخص گرد 
 مـستمر سـطح دانـش و        ي اسـتاندارد، ارتقـا    يابيستم ارزشـ  يجاد س يا  امكانات و  ي رشته پوست با استفاده از تمام      ي مراكز علم  ي سطح آموزش  يارتقا

 ي جهت ارتقـا يالملل  نيب و   ين بخش ي ب ي برنامه شامل، توسعه تبادالت علم     ياهداف پژوهش . باشد  ين پوست م  ي متخصص يا   حرفه يها  مهارتنگرش و   
 هيـ ارا يطـه اهـداف خـدمات   ين در حيهمچنـ .  جامعه است  ي واقع يازهاي بر ن  ي مبتن ي كاربرد يها  آموزش، پژوهش و درمان در كشور، توسعه پژوهش       

  .باشد ي مينه اثربخش به عنوان هدف راهبرديشرفته و هزي پيها  جامعه با روشيازهايخدمات متناسب با ن
استگذاران كالن  يت همه جانبه س   ين ضرورت حما  يهمچن. دي سال اول برنامه مشخص گرد     ينين مطالعه، اهداف ع   يج ا يفاده از نتا  با است : يريگ جهينت

 .ديص گرد مشخن كامالً روند آي و ارتقاي برنامه آموزشي در اجرايآموزش
  . آموزش، دوره تخصصي، رشته پوست،ريزي استراتژيك برنامه :يدي كلگانواژ

  

   مقدمه

ـ ي ا يايـ  در فرهنگ و تمـدن پو      يزش عال موآ از  ي و اسـالم   يران
 بـا شـروع عـصر       . برخـوردار اسـت    يا ستهيـ  شا يقدمت و غنـا   
ـ ي در كـشورها يصنعت  وي علميها شرفتيرنسانس و پ ، ي غرب

 ي بـر الگـو    ي مبتنـ  ي از آمـوزش عـال     يز عناصر يدر كشور ما ن   
از بـه  يـ  به سبب نيآموزش علوم پزشك. جاد شدي ايغرب ياروپا

ل ي مسا يريگ  ع شكل ي در گستره وس   يريادگي متنوع   يها  عرصه
هـا از   ر آمـوزش ي مردم، نسبت به سايماريمرتبط با سالمت و ب    

 بـه  يني برخوردار اسـت كـه در آمـوزش بـال        ي خاص يها يژگيو
                                                 

، شي تجريمارستان شهداي ميدان تجريش، ب،تهران ؛يز طوسيدكتر پرو: سنده مسئول مكاتباتينو*
  src@sbmu.ac.ir:كي پست الكترون،يد بهشتي شهيقات پوست دانشگاه علوم پزشكيمركز تحق

  29/1/1386: هتاريخ دريافت مقال
  21/5/1387 :تاريخ پذيرش مقاله

 ي، نقش بزرگـ  يآموزش پزشك . شود  يع آن متبلور م   يمفهوم وس 
ستم يـ ن س يـ  ا ي ول ؛فا كرد يستم ا يها در قرن ب    در سالمت انسان  

د ي نه تنها با   يآموزش پزشك . ر است ييازمند تغ يدر طول زمان ن   
طور گسترده باشد، بلكه    ه   جامعه ب  يازهاي به ن  ييآماده پاسخگو 

 ).1( د هماهنگ سـازد   ي جد يها يرات فناور ييد خود را با تغ    يبا
 ي و بهداشـت و بـه دنبـال نـدا          يد سـالمت  يبا ظهور مفهوم جد   

 ين نشست جهان  ير اول  كه د  ي در آموزش پزشك   يتحوالت جهان 
 ي و استراتژ   شد  قزاقستان شروع  يتاآدر آلما 1978آن در سال    

را  )Primary Health Care; PHC (يه بهداشتي اوليها مراقبت
 ي بـه هـدف بهداشـت بـرا        يابي در دست  ي اساس يبه عنوان گام  

 مــصوبات ، پــس از آن.شنهاد نمــوديــ پ،2000همــه تــا ســال 
ــا ــانييگردهم ــوري ادي جه ــكونب ــال  در اس ، 1988اتلند در س

 
  پژوهشيپژوهشيمقاله مقاله 

(Original Article) 
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  تدوين برنامه استراتژيك آموزشي                                                                                                      مجله پژوهش در پزشكي/ 328
 يازهاي ن ي بر مبنا  ي آموزش پزشك  يها ر در برنامه  ييضرورت تغ 

نـده سـبب شـد كـه در         ين پزشـك قـرن آ     يجامعه و نقش نـو    
 كـه   ي بـه نحـو    ؛ رخ دهـد   يراتيي تغ ي آموزش پزشك  يها برنامه

 ي مشكالت بهداشـت   ييالن در شناسا  يالتحص  فارغ يها يتوانمند
 و حفـظ سـالمت مـردم         جامعه و نحوه انجـام مراقبـت       يدرمان
ا سـازمان بتوانـد بـا       يك كشور   ين كه   يبراى ا ). 2( ابديش  يافزا
دا يـ ر پييـ تغ  وودشـ   مـي سرعت متحوله طى كه بيط محيشرا
 ضـمن   ؛ و مناسب برخـورد كـرده      يي عقال يها وهيكند، با ش   مى

ـ  ليحل و فصل مسا المللـى   نيمهم و عمده داخلى، در صحنه ب
ك پرداخته يزى استراتژير طرح هد بي، باداشته باشدحضور فعال 

  .يندبرگز هاى مناسبى را ي، استراتژبنياديو براى هر مسأله 
 سـاله كـشور در افـق        20 چشم انـداز     ي از پنج محور اصل    يكي

 در ســطح ي و فنــاوريگــاه اول علمــي بــه جايابي، دســت1404
 هـا   سازمانر  ي اخ يها تجربه سال ). 3( ن شده است  ييمنطقه، تع 

 مستمر  ييدن به اهداف بزرگ و پاسخگو     يسدهد كه ر    ينشان م 
 ، پرتالطم يها  طيان در مح  ين و مشتر  ي مخاطب يها يازمنديبه ن 

ن يبنـابرا . دشـو   ميك محقق ن  ي استراتژ يزير ه برنامه يجز در سا  
 يها ب به اتفاق گروهيت قر يتوان ادعا كرد كه اكثر     يبه جرأت م  

در  كـه    هـايي   دانـشگاه ژه  يـ  جهان به و   هاي  دانشگاه در   يآموزش
 هـاي   دانـشگاه ف  يـ  در رد  يا جهـان  يـ  ي، مل يا   منطقه بندي  رتبه

ـ  يها متوسط و باالتر قرار دارند، حركت       خـود را در قالـب       ي آت
ك ي اسـتراتژ  يزيـ ر  ند برنامه ي كه از فرا   يها و اقدامات عمل    پروژه

تـوان   ين موضوع را مـ يا. ندده ميآنها حاصل شده است، انجام   
ن يك در ايف كالن و استراتژاز وجود چشم انداز، رسالت و اهدا     

 ي آموزشـ يها ان گروهين ميدر ا. افتي، به سهولت در   ها  دانشگاه
رات ييــري فــراوان از تغيپــذتأثيرل يــپوســت در كــشور بــه دل

 يصين آموزشي، تشخ  يهاي نو   وهيروزافزون فناوري، گسترش ش   
 ي آموزشـ يهـا  ر گروهيش روزافزون تداخل با سا  يافزا ،يو درمان 
هاي مالي   تي، محدود ير تخصص ي و غ  يا  رفه ح  و بعضاً  يتخصص

اسـي،  ي اقتـصادي و س    ،و اعتباري و تحوالت مختلف اجتمـاعي      
ي مناسب به   يند كه پاسخگو  ينما ني را تجربه مي   ينوهاي   چالش

مات ي بـه منظـور اتخـاذ تـصم        يآنها تنها در قالب تفكر راهبرد     
  .ر استيمناسب امكان پذ

ـ   ي اول ي پوست برا  يها  بيماريرشته   س درمانگـاه   يا تاسـ  ن بار ب
 بـه همـت     1322 تهـران در سـال       يمارسـتان راز  يب پوست در 

 و مرحـوم دكتـر محمـد        يزديـ  ي ملك يمرحوم دكتر محمدعل  
 در  يك تخـصص پزشـك    ينا به عنوان    يمارستان س ي در ب  يصدر

 بـا حـضور چنـد اسـتاد كـه           1335 در سـال  . ران مطرح شد  يا
 2و بـا    پوست را در خـارج از كـشور گذرانـده بودنـد              يها دوره
 افتتــاح يارين برنامــه دســتي اولــيمارســتان رازيب ار دريدســت

 11 سـال    50در حال حاضر پس از گذشت حـدود         ). 4( ديگرد
ار در كـشور اجـرا      ي دسـت  32رش ساالنه   ي با پذ  ياريبرنامه دست 

 نفـر   600حدود   ن پوست كشور  يتعداد كل متخصص   .گردد يم
ل يتحـص ال  ب بـه اتفـاق آنهـا فـارغ        يـ ت قر يـ د كـه اكثر   باشـ   يم

گـردد چنانچـه بـا       ي م ينيب شي داخل هستند و پ    هاي  دانشگاه
ابـد و بـا احتـساب خـروج         يار ادامـه    يرش دست ين روند پذ  يهم
 820 تعـداد    ،ندهي سال آ  10ن از خدمت تا     ي از متخصص  يا  عده

در حـال حاضـر     . متخصص پوست در كشور فعال خواهند بـود       
ده كننـ  تيـ  ترب هـاي   دانـشگاه  ي علمـ  هيـأت  يتعداد كل اعـضا   

ار و  ي دانش 24 استاد،   10 نفر شامل    87ار در رشته پوست     يدست
  ).5( دباش يمار ي استاد53

 مـردم در كـشور و بـه تبـع آن            ي زندگ ير الگو ييبا توجه به تغ   
 و يلي و ارتبــاط تحــصي درمــان-ي بهداشــتير در تقاضــاييــتغ

هـا و     ها و فـوق تخـصص       ر تخصص ي رشته پوست با سا    يا  حرفه
 و پزشـكان    يان پزشك يبر آموزش دانشجو  ن رشته   ي مهم ا  تأثير
 ين در حفـظ و ارتقـا      ي نـو  يهـا  ن وجود روش  ي، همچن يعموم

 يا   نبـود برنامـه    ي، و از طرفـ    يسالمت پوست در سـطح جهـان      
 كوتاه مـدت و بلنـد       يه برنامه راهبرد  يجامع در امر آموزش ته    

 سـطح   ي در ارتقـا   يا  ژهيـ ت و ي از اهم  ين رشته تخصص  يمدت ا 
 مطالعـه   يهدف اصـل  . ن برخوردار است  درما  و آموزش، پژوهش 

 1386 يها  سال ي پوست برا  يك آموزش ين برنامه استراتژ  يتدو
  .  بود1389تا 
  

  ها مواد و روش
 بـوده و بـه روش بحـث         يفـ يمطالعه حاضر از نوع مطالعـات ك      

ن يترا كـه كـار  )Focus Group Discussion ( متمركـز يگروهـ 
انجـام شـده     ، اسـت  يفيها در مطالعات ك      داده يآور روش جمع 

هـا در     شهيـ كـنش و برخـورد اند      ن روش را برهم   ياساس ا . است
افتـه  ي سـازمان ن   يها  شهيگروه و به ساختار و كالم درآمدن اند       

، به مدت   1385ن مطالعه در سال     يا). 6( دهد  يل م يگروه تشك 
 يزيـ ر تـه برنامـه   ي نفـر سـاعت كـار كم       700 ماه و حـدود      12

د ي نفر از اسات   10ا   ت 6 پوست با حضور     ي رشته تخصص  يراهبرد
  علومهاي  دانشگاهنفعان از     ير ذ ي پوست و سا   ي آموزش يها  گروه
 سراسـر كـشور در مركـز        ي درمان -ي و خدمات بهداشت   يپزشك
 ي و خـدمات بهداشـت     يقات پوست دانشگاه علـوم پزشـك      يتحق
 جلـسات   ،ن مدت ي ا يدر ط .  انجام گرفت  يد بهشت ي شه يدرمان
 سـاعت در    4 ته و جمعـاً   جلسه دو ساع    در دو  ي روز كار  20در  

 يك نفر متخـصص پزشـك   يدر هر جلسه    . ديهر روز برگزار گرد   
 دو  ،مطالـب  )Facilitator (كننـده   به عنوان هماهنگ   ياجتماع
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ك نفـر از    يبردار، و    ادداشتين پوست به عنوان     ينفر از متخصص  
كننـده جلـسات نقـش        هماهنـگ   عنـوان  ن پوست به  يمتخصص
 رشـته   يتـه راهبـرد   يكم عضو   ي جلسات همگ  ياعضا. داشتند

 مقام محترم وزارت بهداشـت، درمـان و   يپوست بودند و از سو 
االت مـورد مـصاحبه و      ؤسـ .  ابالغ بودنـد   ي دارا يآموزش پزشك 
 رشــته پوســت، )Opportunities (يهــا فرصــت بحــث شــامل

 )Strength (رشـته پوسـت، نقـاط قـوت       ) Threats( يدهايتهد
ــته  ــت،رش ــعف  پوس ــاط ض ــته پ)Weakness (نق ــت،  رش وس
  پوسـت، رسـالت    ي تخصص يبرنامه آموزش ) Vision(انداز   چشم

)Mission(ــ ــه آموزش ــا  پوســت و ارزشي تخصــصي برنام  يه
.  پوسـت بـود  ي تخصصيبرنامه آموزش) Core Values (يمحور

 يك روز كـار   يـ  سـؤال  به هر    ييگو   پاسخ يبه طور متوسط برا   
 ي شـده از سـو     هيـ ارا يها  سپس پاسخ .  انجام شد  يبحث گروه 

س يك مـاتر  يـ  ،در مرحله بعد  . دي گرد يبند  جلسه طبقه  يااعض
 اعـضا بـا     يشـده از سـو     هيارا يها  تك پاسخ   شد كه تك   يطراح

ن ي همچنـ   و ت موضوع و درجـه نفـوذ آن       يب اهم يتوجه به ضر  
 يازدهيـ تـه امت  ي كم ي آن توسط همه اعـضا     يريپذتأثيرب  يضر
ضـعف و   -ل نقـاط قـوت  يـ  پـس از تحل    ،در مرحله بعـد   . ديگرد

گاه ي جايينسبت به شناسا) SWOT Analysis (ديهدت -فرصت
در مرحلـه بعـد بـا       ). 8و7( ديـ  رشته پوست اقدام گرد    يسازمان

ق بـارش افكـار     يـ ن شده و از طر    يي تع يگاه سازمان يتوجه به جا  
ك رشـته پوسـت     ين اهداف اسـتراتژ   ييشده نسبت به تع    تيهدا

ه شد   برنامه به بحث گذاشت    يير اجرا يدر انتها تداب  . دياقدام گرد 
 سـال اول برنامـه      ييـ ن اهـداف اجرا   يهمچن. ديو مشخص گرد  

  .شدن ييتع
  
  ها افتهي

كنندگان در مورد   نظر شركتيط خارجيل محيدر تحل
ن ي نويآور  فن:ن قرار بودي رشته پوست به ايها فرصت
، استقبال يطه آموزش پزشكي در حي و آموزشياطالعات

وجود بازار   پوست،يجهت ورود به رشته تخصص پزشكان نخبه
رخانه يالن، وجود دبيالتحص  مناسب جهت فارغكار نسبتاً

شرفته ي پيرش، تكنولوژي و پذي هماهنگي برايآموزش تخصص
 پوست در كشور، يها بيمارينه ي در زمي و درمانيصيتشخ

 و يصين تشخي نويها  از روشياستقبال بخش خصوص
ه د در حوزي جدي درمانيها استقبال مردم از روش ،يدرمان

ستم ارجاع در نظام سالمت ي پوست، توجه به سيها بيماري
 و يآموزش موادها به عنوان  يماريب يكشور، وجود و وفور بعض

ن ي خاص ايها بيماريت كشور و يبودن جمع ، جوانيپژوهش

 يرسان در مورد اطالع ي عموميها ، استقبال رسانهيگروه سن
 انكنندگ شركت نظر  طبقنيهمچن. ي پوستيها بيماري

 يها استي رشته پوست شامل عدم ثبات سيدهايتهد
حاد مردم به آ ي كشور، عدم امكان دسترسيدرمان - يبهداشت
د و ي جدي درمانيبودن تكنولوژ گران ،يد درماني جديها روش

ها در مورد  مهيها، عدم پوشش مناسب ب مهي بيعدم همكار
 مزمن، قرارنگرفتن يها يماري بخصوص بيدرمان پوست

ر پوشش ي زيالعالج پوست مزمن و صعب يها بيماري
 ن پوست ويع نامناسب متخصصي خاص، توزيها يماريب

 يها  بر روشي در كشور، عدم نظارت كافيامكانات درمان
ها و  ر تخصصي با ساي در كشور، همپوشانيمختلف درمان
 يالن برايالتحص ش از حد فارغيل بي كشور، تمايپزشكان عموم

ز ي جهت تجهيگذار هيعدم سرما درآمدزا، و ييباي زيها فعاليت
، عدم ي پوست در بخش دولتي آموزشي تخصصيها بخش

ن از رشته پوست، شناخت ير متخصصيح سايشناخت صح
گذاران سالمت، ورود استيدگاه سي رشته پوست از دياكافن

 نيي پاتيفي خارج از كشور با كهاي دانشگاهاران از يدست
ها،   و نامتناسب بودن تعرفهينبودن سرانه درما نيي، پايآموزش

ار، يرش دستي در پذي آموزشيها م گروهيعدم دخالت مستق
ها، عدم استقبال از كتب  ح از رسانهيعدم استفاده صح

 اعضا ي و ارتقايابينظام ارزش ، نامناسب بودنيشده داخل فيلأت
  .باشد ي به جنبه آموزش ميتوجه  و كميت علمأيه

 در مورد نقاط كنندگان كتشر نظر يط داخليل محيدر تحل
با اطالعات  ي قوي علمهيأت يقوت رشته پوست، شامل اعضا

اران برتر در رشته پوست، وجود ي، وجود دست به روزيعلم
ار رشته پوست، وفور يت دستي مناسب جهت تربيمراكز آموزش

ن پاسخ يهمچن.  بودي آموزشمواد به عنوان ي پوستيها يماريب
اط ضعف رشته پوست شامل  در مورد نقكنندگان شركت

، عدم وجود ها دانشگاه از ي زبده در بعضيت علمأيكمبود ه
ر مراكز يپ در داخل كشور، عدم ارتباط با ساي فلوشيها دوره

 از امكانات آنها، عدم وجود ي و عدم آگاهي و آموزشيپژوهش
در رشته پوست،  ندكسي زبان و قابل ايسيانگل ات معتبرينشر

تر، نداشتن  نيي در آموزش سطوح پاارانيل دستيعدم تما
  .بود پوست ي بوميها يماري در مورد بيرفرانس داخل

نده يانداز آ ران چشمي رشته پوست در ايته راهبردي كمياعضا
ت متخصص يم با تربيما برآن"ف نمودند ين شكل توصيرا به ا

 هيارانه آموزش، پژوهش و يپوست توانمند و متعهد، در زم
 نهيت بهيري، با هدف مديالملل ني ب ويخدمت در سطح مل

در سطح جهان به عنوان   در كشور،ي پوستيها بيماري
 رشته خود ين رسالت آموزشي همچن."مي مطرح باش،شاخص
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 يط مطلوب برايجاد شرايرسالت ما ا": ان كردندين بيرا چن

، ها مهارت يد دانش و ارتقاي مستمر، توليريادگيآموزش، 
 يگاه شغلي جايحفظ و ارتقانه كار، يط بهي شرايطراح

 و يصي خدمات تشخهياران پوست كشور در جهت يمتخصص
 سالمت جامعه ين و ارتقايت باال به منظور تاميفي با كيدرمان

 يها  ارزش، جلسهي اعضا."باشد ي ميو توسعه دانش پزشك
ك يبرنامه را شامل نگرش جامع به انسان نه فقط به عنوان 

ند آموزش و ي و فراي درمانتيفي مستمر كيمار، ارتقايب
 مستمر يها، ارتقا نفعير ذياران و سايت دستيپژوهش، رضا

 امكانات ي و استفاده از تماميمي و كار تين بخشي بيهمكار
موجود در جهت بهبود آموزش، پژوهش و درمان، توسعه 

  . عنوان كردنديا ت اخالق حرفهي، رعايعدالت اجتماع
ت يـ د موقع يـ تهد -صـت ضـعف و فر    -ل نقاط قوت  يپس از تحل  

ن يـي تع )Transitional Position (ت گـذار ي در وضـع يسـازمان 
، اهداف  يف آموزش اطه اهد ي در سه ح   يد و اهداف راهبرد   يگرد

طـه اهـداف    يدر ح . دي مشخص گرد  ي اهداف خدمات   و يپژوهش

 متخـصص و متناسـب بـا      ي انسان يرويت ن ي برنامه، ترب  يآموزش
 يپ، ارتقا ي و فلوش  ي، تخصص ي جامعه در سطوح عموم    يازهاين

 ي رشته پوست با اسـتفاده از تمـام        ي مراكز علم  يسطح آموزش 
 مـستمر   ي اسـتاندارد، ارتقـا    يابيستم ارزش يجاد س يا امكانات و 

ن پوست  ي متخصص يا   حرفه يها  مهارتسطح دانش و نگرش و      
  . دين گردييتع

ـ  ي برنامه، توسعه تبـادالت علمـ      يطه اهداف پژوهش  يدر ح  ن ي ب
 آموزش، پژوهش و درمان در      ي جهت ارتقا  يالملل  ني و ب  يبخش

 ي واقعـ  يازهـا ي بر ن  ي مبتن ي كاربرد يها  كشور، توسعه پژوهش  
طه اهـداف   ين در ح  يهمچن. ص داده شد  ي تشخ ي ضرور ،جامعه
 يهـا   جامعه بـا روش    يازهاي خدمات متناسب با ن    هيارا يخدمات

ن يـي  تع ينه اثربخش به عنـوان هـدف راهبـرد        يشرفته و هز  يپ
  .ديگرد
 ي برا، پس از بحثيته راهبردي كمي اعضاي كه از سويريتداب

 آنها  يد و برنامه زمانبند   ي مشخص گرد  ،يتحقق اهداف راهبرد  
  . نشان داده شده است6 تا 1در جداول شماره 

  
   اولي جهت تحقق هدف راهبردي و برنامه زمانبندي كليها فعاليت )1جدول 

  پي و فلوشي، تخصصي جامعه در سطوح عموميازهايو متناسب با ن متخصص ي انسانيرويت نيترب: 1 شمارهيهدف راهبرد
  1388سال   1387سال   1386سال   تينوع فعال

ت ي وضعيابيارز
  موجود

ع ي توزين پوست در كشور و بررسي تعداد متخصصيبررس
ت ي محل خدمت و موقعيائيع جغرافي و توزي، جنسيسن
  يلغش

ها در كشور و  يماري اطالعات بار بيبررس
 از يازسنجيت، ني رشد جمعي الگويبررس

 و سالمت ي پوستيها بيماريرد مردم در مو
  پوست

 ي ضوابط و بازنگريبررس
 يبرا(د يآن جهت اعزام اسات

پ و فوق ي فلوشيها دوره
  ) كشور به خارج از يتخصص

ت متخصص يترب
پوست و 

  ها پيفلوش

 سال 10از در كشور تا ي تعداد متخصص مورد نيبررس
م ي مداوم و تصميابي ساختار مناسب جهت ارزنيينده، تعيآ
ار در كشور، يرش دستيت پذين ظرفيي در مورد تعيريگ
  پيرش فلوشيار، پذيرش دستيپذ

رش يار، ادامه پذيرش دستيادامه پذ
 يها پيرش فلوشي موجود، پذيها  پيفلوش
  ديجد

ار، ادامه يرش دستيادامه پذ
  پيرش فلوشيپذ

ت يتوسعه ترب
 متخصص يروين

  پيشو فلو

 در ياري دستيها دوره ي امكانات و ملزومات آموزشيبررس
ن شده ي كامل برنامه تدويشرفته، اجراي پيكشورها

 ي مجرهاي دانشگاهدر  SWOT يريگي موجود، پياريدست
 يها برنامه يشرفت اجرايزان پين ميي، تعياريبرنامه دست

  ي مجرهاي دانشگاه در ياريدست

 پوست يپ ها و فوق تخصص هاي فلوشيبررس
 ي امكان راه اندازيموجود در جهان و بررس

كولوم، ملزومات يكور( در كشور ها دورهن يا
ار و يرش دستي پذي، اصالح مجوزها)يآموزش
  پيفلوش

  پيار و فلوشيرش دستيپذ

توسعه آموزش 
 يپوست برا
ان يدانشجو
  يپزشك

 پزشكان ي آموزشيها ازي نيابيت موجود، ارزي وضعيبررس
 در ي آموزشي اثربخشيابي پوست، ارز در سالمتيعموم

 استاندارد در تمام يابيشجاد نظام ارزي، ايان پزشكيدانشجو
  ها دانشگاه

 يها  دورهي امكانات و ملزومات آموزشيبررس
شرفته، ي پي در كشورهاي و انترنياستاجر

رخانه ي به دبي آموزشيشنهاد استانداردهايپ
  ي عمومي پزشكيآموزش

و  آموزش يها  روشيارتقا
  يابيارزش
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   جهت تحقق هدفيمه زمانبند و برناي كليها فعاليت )2جدول 

   استاندارديابيستم ارزشيجاد سيا  امكانات وي رشته پوست با استفاده از تمامي مراكز علمي سطح آموزشيارتقا: 2 شمارهيهدف راهبرد
  1388سال   1387سال   1386سال   تينوع فعال

ز مراكز يتجه
  اري دستيآموزش

زات يار از نظر تجهيت كننده دستيت موجود مراكز تربي وضعيابيارز
  زاتي تجهين استاندارد برايي، تعيو ملزومات آموزش

 يابياز مراكز و ارزيزات مورد نيه تجهيته
ار از يت دستي مراكز ترببندي رتبهمجدد، 

  ينظر آموزش

زات مورد يه تجهيته
  از مراكزين

 مجدد يبازنگر
برنامه آموزش 

  اريستد

ت جامع يريمد نظام ي امكان اجراي، بررسيم باز نگرين تييتع
ن و يدر تدو) Total Quality Management; TQM (تيفيك

  ياري مجدد برنامه دستيبازنگر

  دي برنامه جدياجرا   يابي و ارزيانجام بازنگر

انجام پژوهش در 
  آموزش

د، ي اساتتوانمندسازي يها برنامه ياجرا  اري دستت كنندهي در مراكز تربينيقات باليل مراكز توسعه تحقيتشك
  قاتي تحقياجرا

 يها برنامهادامه 
 ي و اجرايتولنمند ساز

  قاتيتحق
جاد نظام يا
   در مراكزيابيارزش

  يابيادامه ارزش  يابيادامه ارزش  يابيارزش

  
  

   سومي جهت تحقق هدف راهبردي و برنامه زمانبندي كليها فعاليت )3ول جد
  ن پوستي متخصصيا  حرفهيها مهارت مستمر سطح دانش و نگرش و يارتقا: 3ماره شيهدف راهبرد

  1388سال   1387سال   1386سال   تينوع فعال
د در ي اساتيتوانمندساز

 يها برنامه هيارا
  يآموزش

 ي، بررسـ  ي آموزشـ  يهـا    كارگاه يگزاربر
 و  ي بـازآموز  يهـا   دورهتوسعه و اصـالح     

  ي علمهيأت ي اعضاي براكارگاهها

 ي كـاربرد  يها ه بر آموزش  ينامه آموزش مداوم با تك     نيي آ يگربازن
نارها از نظر   ي سم يده ، سامان ي درمان يصين تشخ ي نو يها و روش 

  ي آموزشيها  كارگاهيتعداد، موضوعات، و نوع برنامه، برگزار

 ياهــ ه كارگــايگــزاربر
  يآموزش

 يها مهارتت يتقو
  دي اساتيتخصص

 و  ي داخلـ  ي مطالعـات  يهـا    فرصت ياعطا
  ارج از كشورخ

ــا   و خارج از كشوري داخلي مطالعاتيها  فرصتياعطا ــتياعط ــا  فرص  يه
ــات ــيمطالعـ  و ي داخلـ

  خارج از كشور
  
 

 م چهاري جهت تحقق هدف راهبردي و برنامه زمانبندي كليها فعاليت )4جدول 
  ش و درمان در كشور آموزش، پژوهي جهت ارتقايالملل ني و بين بخشي بيتوسعه تبادالت علم: 4 شمارهيهدف راهبرد

  1388سال   1387سال   1386سال   تينوع فعال
ت ي وضعيابيار

  موجود
 يقاتي و مراكز تحقها دانشگاه ييشناسا

 ي، بررسي معتبر داخليه و كاربرديپا
 يي مشترك، شناسايامكان همكار

   آنهاي و معرفي داخليهايتوانمند

 معتبر ي و مراكز علمها دانشگاه ييشناسا
 نهاد هاي غيردولتي مردم  سازمان ويخارج

)NGOs( فعال در حوزه سالمت يالملل نيب 
 امكان ي، بررسEMRO و WHOر يپوست نظ

   مشتركيهمكار

 مشترك ي پروژه هاي امكان طراحيبررس
 ي و دانشگاهيقاتين مراكز تحقي بيقاتيتحق
هاي غيردولتي   سازمان وها سازمان با يداخل
 خارج از هاي گاهدانش و يالملل ني بنهاد مردم
  كشور

ارتباط با 
 يرانين ايمتخصص

  خارج از كشور

 يرانين پوست اي متخصصيشناسائ
  خارج از كشور

 و يها و امكانات علم ياستفاده از توانمند
 خارج از يرانين پوست اي متخصصيدانشگاه
  كشور

ن خارج از ي با متخصصيتوسعه ارتباطات علم
  كشور

 با بخش يهمكار
طه ي در حيخصوص

  آموزش و پژوهش

 ييت موجود، شناساي وضعيابيارز
مند به آموزش و  ه عالقيمراكز خصوص

  پژوهش

 از )Grant( بودجه طرح پژوهشي جذب
 امكان ي در پژوهش، برسيموسسات خصوص

 در امر آموزش، ي با بخش خصوصيهمكار
  يابيجاد ارتباط و ارزشيا

   مجدديابيادامه ارتباطات و ارزش

 و ين بخشيتعامل ب
  ها ن گروهيب

 يرؤسان ي جلسات مشترك بيبرگزار
جاد ي پوست، ايقاتيمراكز تحق

  ي و پژوهشي علميهمكار

ران گروهها، ين مدي جلسات مشترك بيبرگزار
  ي و پژوهشي علميجاد همكاريا

ن ي بيپژوهش  وي علميها همكاريادامه 
  يقاتيها و مراكز تحق گروه
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   پنجمي جهت تحقق هدف راهبرديد و برنامه زمانبني كليها فعاليت: 5جدول 
   جامعهي واقعيازهاي بر ني مبتنيه وكاربردي پايها توسعه پژوهش: 5 شمارهيهدف راهبرد

  1388سال   1387سال   1386سال   تينوع فعال
ت ي وضعيابيارز

  موجود
 ي گروههاي پژوهشيت هاي فعاليبررس

   موجود ي امكانات پژوهشيپوست، بررس
 ي امكانات پژوهشيود، بررس موجي هاي توانمنديبررس

 يقاتي تحقيها تين اولويشرفته جهان، تدويدر مراكز پ
 جامعه و مدل ي واقعيها ازي نيپوست در كشور بر مبنا

COHRED 

 و يقاتي تحقيها تيكردن اولو يينها
   آنهايريگبه كار

 يها يت توانمنديتقو
 پژوهشي

شنهاد نظام يت موجود، پي وضعيبررس
مند،  اران عالقهي و دستدي اساتي برايقيتشو

 يرالت در پژوهش، برگزايشنهاد تسهيپ
  قي روش تحقيها هكارگا

، ي علمهيأت ي اعضاي براي آموزشي گارگاه هايبرگزار
  طه پژوهشيد در حي اساتيابياصالح نظام ارزش

  يابيها، ارزش ادامه كارگاه

قات ي تحقيشبكه مل
به صورت ( پوست

  )مجازي

ن ي جلسات بيار امكانات الزم، برگزيبررس
 در ي قانوني راهكارهاي، بررسيگروه

  وزارتخانه

 ي شبكه، طراحي پژوهشيل شورايجاد شبكه و تشكيا
 با ي همكاريد براي و اساتها دانشگاه ي برايقينظام تشو

جاد ي از بخش صنعت، اGrant جذب يشبكه، تالش برا
  يابي ش و ارزشينظام پا

 و يا  شبكهيها يتوسعه همكار
  ردادهاتوسعه قرا

ان يتوجه به پا
  يقاتي تحقيها نامه

 يها ان نامهي پاي برايقيشنهاد نظام تشويپ
   يقاتيتحق

طه پژوهش، استفاده از ي در حي آموزشيها توسعه روش
   مداوم يابيش و ارزشي، پايقاتي تحقيان نامه هايپا

طه ي در حي آموزشيها توسعه روش
 يان نامه هايپژوهش، استفاده از پا

   مداوميابيش و ارزشي پا،يقاتيتحق
  
  

   ششمي جهت تحقق هدف راهبردي و برنامه زمانبندي كليها فعاليت )6جدول 
  نه اثربخشيشرفته و هزي پي جامعه با روشهايازهاي خدمات متناسب با نهيارا: 6 شمارهيهدف راهبرد

  1388سال   1387سال   1386سال   تينوع فعال
ادغام خدمات 

  در شبكه
سطح اول، سطح ( پوست ي درمان خدمتيطبقه بند

ر خدمت دهندگان ي ساييو شناسا) دوم، سطح سوم
  ر پزشك در حوزه سالمت پوستيغ

 و ي پوستيي نظام خدمات سرپايس قانون سطح بنديش نوين پيتدو
، ييب نهاي مراحل و تصويشنهاد آن به وزارت بهداشت جهت طيپ

به  (يكرپزشي و غي سطوح پزشكي برايين دستورالعمل اجرايتدو
 خدمت در سطوح هياران از يي كه خدمت دهنده سطوح پاينحو

 )باالتر منع گردد

 برنامه در ياجرا
 ي بهداشتيشبكه ها

  يدرمان

 خاص، براورد از تعداد ي پوستيها بيماري ييشناسا  ماران خاصيب
ع ي توزي خاص در كشور و بررسيماران پوستيب

 يهاا نهادي ها سازمان يي آنها، شناسايائيجغراف
 خاص در داخل و خارج يها بيماري كننده يبانيپش

  از كشور

 وزارت بهداشت يزات پزشكي جلسات مشترك با واحد تجهيبرگزار
زات خاص و يه تجهي امكان تهي جهت بررسها سازمانر يو سا
  ماران خاص ي بيبرا يني بالير هايمسجاد يق، اين طري از ايضرور

 خدمات با هيارا
ت مطلوب و در يفيك

ن اماري بيترس برادس
  يخاص پوست

 يارتقا
 يروشها
  يصيتشخ

 امكانات يريبه كارگ   به امكانات يصيز مراكز تشخيتجه  ران و جهانيت موجود در اي وضعيبررس
  شرفته يپ

خدمات فوق 
 و يتخصص
  يپيفلوش

ن يب قوانيه و تصويت موجود، تهي وضعيبررس
  مربوطه 

 يابيش و ارزيپا  ها دانشگاه در يپي و فلوشي فوق تخصص مراكزيراه انداز
  مستمر
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  بحث
د ي ذكر گرد)ها بخش مواد و روش (گونه كه در روش كار همان 

 ، متمركزي روش بحث گروها و بيفيمطالعه حاضر از نوع ك
، يرين روش، انعطاف پذي ايريعلت به كارگ. انجام شده است

ضمن . ج استين و سهولت فهم نتايينه پايسرعت عمل و هز
 ياستگذاران به راحتي محققان و س،ن روشي انكه دريا

 ين روش خود داراياما ا. كنند يافت مي شفاف درييها پاسخ
 امروزه اكثر وجود،ن يبا ا). 9( باشد يز مي نييها تيمحدود
 يازهايستم به ني سييگو ش پاسخي در جهت افزاها دانشگاه
  .اند ن اقدام متوسل شدهي در جامعه به ايسالمت

 متنوع يها از به عرصهي به سبب نيزشكآموزش علوم پ
ل مرتبط با سالمت ي مسايريگ ع شكلي در گستره وسيريادگي

 ي خاصيها يژگيها از و ر آموزشي مردم، نسبت به سايماريو ب
ع آن متبلور ي به مفهوم وسينيبرخوردار است كه در آموزش بال

 از يكيك حرفه مقدس و به عنوان ي به عنوان يپزشك. شود يم
ش مطرح بوده است و يها از هزاران سال پ   ن حرفهيتر حساس

فا ي ا   راي مهم و حساسيها    مختلف نقشيها   اطبا در دوره
ه با ي و گسترش دانش علوم پاي فناوريها   شرفتيپ. اند كرده
 يستم سبب شد كه پزشكيل قرن بيآور در اوا  سرساميسرعت
نه يصورت س ها فن كه بيك حرفه ي دگرگون و از حالت كامالً

 يها برنامه. شد، خارج گردد يم   ش دادهنه آموخته و آموزيس به  
رات مستمر يين تغيك سو به اي از ي گروه پزشكيآموزش
ست همگام و مطابق با يبا يگر مي دارد و از طرف ديبستگ

به .  باشدي درماني خدمات بهداشتهيارارات در نظام ييتغ
استگذاران ي در جامعه، سي سالمتيازهاي به نييمنظور پاسخگو

د از ي در هر نظام سالمت باي آموزشيها و طراحان برنامه
 موجود، خود آگاه يط آموزشيط جامعه، امكانات و شرايشرا

با در ). 10( ط گذار در جامعه را بشناسندين شرايباشند همچن
 يها  بلندمدت در گروهيزير  لزوم برنامه،طين شراينظرگرفتن ا

 خواهد ي ضرور كامالًي كالن آموزشيذاراستگي، و سيآموزش
رات ييافت سرعت تغيتوان در ي ميك نگاه اجماليدر ). 11( بود

 يها  جامعه در كشور، با برنامهيازهايدر نظام سالمت و ن
ن يد اي شا. الزم را نداردي سطوح هماهنگي در تماميآموزش

ك و بلندمدت در نظام يله مربوط به فقدان نگاه استراتژأمس
ن مشكل جنبه يالبته ا.  در كشور باشدي علوم پزشكيشآموز
 سالمت در سطح ي را به نظام هايادي دارد و انتقادات زيجهان
خوردن  توان به برهم ي از آن جمله م؛ وارد كرده استيجهان

، تمركز ي عموميروي متخصص در مقابل نيروهاينسبت ن
ان ، فقدها بيماري بر درمان ي آموزشيش از اندازه محتوايب

، ي آموزشيها  در برنامهي آموزش اخالق پزشكيگاه جديجا
، فقدان ين در آموزش پزشكيگزيفقدان موضوع طب جا

تمركز بر  ،ي و انساني علوم اجتماعيها نهيآموزش در زم
ماران مرحله ي بي و فقدان آموزش بر رويمارستانيآموزش ب

  ).1( ات اشاره نموديآخر ح
ك در ي استراتژيزير نامهت بري از موفقي حاكيتجارب جهان

ل و يگ.  سالمت جامعه استي و ارتقايشبرد اهداف آموزشيپ
 يفيك مطالعه كيكا در يهمكاران در دانشگاه ماساچوست آمر

 يولوژي رشته رادي برايك آموزشيژتن برنامه استرايبه تدو
ل نقاط ي و تحليابيآنها در مطالعه خود پس از ارز. پرداختند

ن ي نسبت به تدو،دهايها و تهد  فرصتييقوت و ضعف و شناسا
). 12(  نمودند اقداميولوژي رشته رادي براياهداف راهبرد

 در جامعه كانادا ياسگذاران آموزشي نقش ستأثيرنسن به يلو
ار ير بسيط متغي را در شراي آموزشيزير اشاره دارد و برنامه

 يسون در دانشگاه اوكالهمايهار). 13( كند ي ميابيد ارزيمف
 يك در برنامه آموزشي برنامه استراتژتأثير يابيكا به ارزيامر

سلنبرگر ). 14(  كرده استيابيپرداخته است و آن را مثبت ارز
ت يفي كيك در ارتقاي استراتژيزير  مثبت برنامهتأثيربه 

 كا اشاره دارديسكانسن آمريآموزش و خدمات در دانشگاه و
 يزير مهد دارند كه برنايكأگوردون و همكاران ت). 15(

گذار تأثيرار ي بسيط آموزشيط محي شرايك در ارتقاياستراتژ
  ). 16( بوده است

ك ي برنامه اسـتراتژ   ي سال اول اجرا   ينين مطالعه اهداف ع   يدر ا 
 از  يل بانـك اطالعـات    ي پوست در كـشور شـامل، تـشك        يآموزش

ك يـ  حـداقل    ي پوست، برگـزار   يكنندگان خدمات سالمت   هيارا
 ي، برگـزار ي و درمـان يصيد تشخي جد يها كارگاه آموزش روش  

، ي علمـ  هيـأت  ي اعـضا  يس بـرا  يك كارگاه روش تدر   يحداقل  
 بـه   ي و امكـان دسترسـ     ي آموزشـ  يهـا    گروه يت برا يجاد سا يا
 ي ط ي برا يت علم أي ه يك نفر از اعضا   ينترنت، اعزام حداقل    يا

 دوره  يانـداز  پ در خارج از كشور به منظور راه       ي فلوش يها  دوره
 يق بـرا  يـ ك كارگـاه روش تحق    يـ داقل   حـ  يدر كشور، برگـزار   

 يهـا   از در گـروه   يـ  مـورد ن   مجالتل  ي، تكم ي علم هيأت ياعضا
 يهــا دوره يهــا نامــه نييــب آيكــردن و تــصو يي، نهــايآموزشــ
د يـ پ جد يره فلوش ك دو ي حداقل   يانداز پ در كشور، راه   يفلوش
 ي، برگـزار  ياري برنامـه دسـت    ي مجـر  هـاي   دانـشگاه  از   يكيدر  

ـ      يل  حداق هـا و مراكـز      ران گـروه  ين مـد  يك جلـسه مـشترك ب
قـات پوسـت در     ي تحق يل شبكه ملـ   ي به منظور تشك   يقاتيتحق

 ي، طراحـ ي و تكراري موازي از كارها  يريكشور در جهت جلوگ   
نـه  ي، نهادي خـارج هـاي  سـازمان ك پروژه مشترك بـا      يحداقل  

كـردن   يين، نها ااري همه دست  ي برا Logbookكردن استفاده از    
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هـا و نظـام    ن نامـه ييـ شنهاد آيـ ، پ ين خاص پوست  اماريست ب يل

اران در حــوزه پــژوهش،  يد و دســتي اســاتي بــرايقيتــشو
 ي پوسـت در مقطـع عمـوم       يهـا    آموزش بخش  ياستانداردساز

 آمـوزش   يرخانه شورا يشنهاد به دب  يو پ ) ي و كارورز  يكارآموز(
ك كارگاه با حضور    ي حداقل   ين برگزار ي همچن ،ي عموم يپزشك

 خــارج از كــشور هــاي دانــشگاه شــاغل در يرانــيمتخصــصان ا
ازمنـد  يك پوسـت ن   يتحقـق اهـداف برنامـه اسـتراتژ       . باشـد   يم

 در كـشور    ياستگذاران كالن آموزش  ي همه جانبه س   يها  تيحما
  .باشد يم
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