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  ديباچه
نهادي علمي و تخصصي با  مثابه به ،ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامه مؤسسه

اي، محور اصلي  رشته پژوهي در قلمرو آموزش عالي و رويكردي ميان رسالت دانش
دانش نظري و كاربردي در حوزه  يهاي: توليد و ارتقا هاي خود را به كارويژه فعاليت

 در سطح خرد و كالن ذينفعان انتقال و اشاعه دانش آموزش عالي به ،آموزش عالي
هاي آموزش عالي قرار داده است. در اين  پژوهي و تحليل سياست سياست و

كه را تخصصي  هاي گزارشتدوين  مؤسسهاين پاسخگويي سريع،  منظور بهخصوص، 
پژوهشي به كارگرفته  هاي طرح اجرايدر كنار  ،مدت استرويكردي چابك و كوتاه 

  است. 
تخصصي آموزش عالي است و از نيمه دوم  هاي گزارشمجموعه حاضر شامل 

آماده شده است. گستره موضوعي  ذينفعانبرداري  براي انتشار و بهره 1397سال 
الي هاي كنوني در حوزه آموزش ع و دغدغه ها چالشها طيف وسيعي از  اين گزارش

ريزي آموزشي و درسي،  نظير: مديريت و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه
شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين  المللي بينمنابع مالي و انساني، 

اين در . استهاي آموزش عالي و ...  كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ثر ؤموجود، راهكارهايي مفيد و مضمن تحليل وضعيت  شده است تاها سعي  گزارش

ريزي آموزش عالي كشورمان در سطح  بهبود نظام سياستگذاري و برنامهخصوص در
  .شودخرد و كالن ارائه 

آموزش عالي به مشاركت  نظران صاحبدر پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و 
 درخصوصو نقدهاي ارزشمندتان را  هادر اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظر

  د.يارسال نماي مؤسسهها به اين  هر يك از گزارش
  

  رضا منيعي
  مؤسسهمعاون پژوهشي 

   



 فهرست مطالب   ث

  



  

  چكيده
تصميمي كه به گسست آموزش پزشكي از پيكره آموزش عالي در دهه  توجه بهبا 

پايان  كه به كشمكشي بي ،ها ريشه اين كژرويكه دريافت  توان ميشصت انجاميد، 
هايي  به سخني ديگر، كاستي ؛در اين قلمرو دامن زد، نخست بيان نارواي مسئله بود

كه از ديدگاه طراحان نخستين به گسست آموزش پزشكي از بدنه آموزش عالي 
شد. وانگهي، برطرف ساختن اين  به آموزش پزشكي محدود نميفقط انجاميد، 

ها و دستيابي به ديگر اهدافي كه مد نظر شاخه پزشكي ستاد انقالب  كاستي
پذير باشد شايد  ا تغيير در نهادهاي ديواني امكانب كه رسد فرهنگي بود، به نظر نمي

هايي كه به اين كژروي انجاميد، برجسته ساختن نقش  ترين دليل يكي از اصلي
نهادهاي ديواني و اجرايي در بهبود عملكرد و بروندادهاي نهادهاي زيرمجموعه آن 

ديگر  هاي عملكردي نهادهاي دانشگاهي از ها و بايستگي ويژگي آنكهباشد، بدون 
  د.نبازشناخته شو ،ها هستند نهادهاي توليدي و مالي كه زير نظر ديگر وزارتخانه

دريافته نشده بود كه دانشگاه با عملكردي اثربخش در اين امر شايد  ،در واقع
رود كه بتوان با فرمان از باال به بهبود  شمار نمي ستاد وزارت به گاه هيچهيچ زمان و 

گيرد،  هاي دانشگاه كه از ماهيت دانش ريشه مي عملكرد آن پرداخت. ويژگي
  پذير نيست. فرمان

اين گزارش بر پايه فرايند تاريخي جداسازي آموزش پزشكي از پيكره آموزش 
  عالي در چهار بخش نگاشته شده است.

وزارت «در بخش نخست ديرينه جداسازي آموزش پزشكي كه به تغيير نام 
 ،انجاميد» ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت«به  »بهداري و بهزيستي

رغم نبود تمايل در دو  بازكاوي شده است. در اين بخش نشان داده شده است كه به
دليل اشكاالت  به» گروه پزشكي ستاد انقالب فرهنگي«، نخست پيشنهاد خانهوزارت

حقوقي از سوي شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده و در پي آن اليحه تشكيل 
  وزارت از سوي وزارت بهداري نيز پس گرفته شد. 



 چكيده  و 

مانند واگذاري بخشي  خانهرغم وجود پيشنهادهايي از سوي دو وزارت همچنين به
جراي آزمايشي هاي زير نظر وزارت بهداري به آموزش پزشكي يا حتي ا از بيمارستان

فشار اعمال طرح جداسازي آموزش پزشكي در چند استان، گروه پزشكي با 
گونه كه در اين بخش  كه، همان . در حاليرا انجام دهداين جداسازي  ستتوان مي
اي مستند يادآوري شده است، اهداف گروه يادشده، با چنين تغييراتي  گونه به

يافته نشده به نظر تحقق نز تاكنون ا نيه همسويي نداشت و بسياري از اين هدف
  رسند. مي

كوشش نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي جداسازي آموزش  در بخش دوم
پزشكي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازپيوست آن به وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري در آغاز دهه هشتاد بازكاوي شده است. پيشنهادي ناگهاني كه 

» اليحه اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري«ررسي در پي ب
رغم تصويب بيشينه نمايندگان در پي  به ،در مجلس شوراي اسالمي مطرح شد

  .افتايرادهاي پرشمار شوراي نگهبان به اليحه سرانجامي ني
شدت مخالف بود و  اين در حالي بود كه وزارت بهداشت با چنين پيشنهادي به

با به رسميت شناختن  آنكهرت علوم نيزآگاهي چنداني از آن نداشت. گذشته از وزا
در اليحه مصوب، چنانچه به مفاد قانون گردن گذارده شود، » استقالل دانشگاهي«

  هايي نيز وجود داشته باشد. نيازي به چنين گسست و پيوست كه رسد به نظر نمي
گري بر  براي گسترش قلمرو تصدي خانههاي دو وزارت در بخش سوم بازكوشش

بر سر   نهادهاي آموزش عالي بازكاوي شده است، با از سرگيري كشمكش
ها بر سر  ، كم و بيش به تنشخانههاي پزشكي، هر دو وزارت گري بر آموزش تصدي

كدام دستاوري  هر چند در قلمرو كنش هيچ ،ها دامن زده گسست و پيوست
  اند. نداشته

اند. رويكرد  ويكرد در اين باره از يكديگر بازشناخته شدهدر بخش پاياني سه ر
گرايانه ناميده شده  ابهام» خانهسنجي ادغام دو وزارت امكان«نخست كه بر پايه انگاره 

، خانهكم، قانوني دو وزارت هاي، دست دليل ناهمگوني در اهداف و كارويژه است، به
رسد راه به جايي نيز  ه نظر ميب رسد. بنابراين، پذير و دلخواه به نظر نمي امكان

  د.رنخواهد ب
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ساالر و تمركزگرايانه انگاشته شده است. ريشه چنين  رويكرد دوم ديوان
به جداسازي آموزش  ،توان در دهه شصت جست كه سرانجام رويكردي را مي

ها و مشاهدات،  هاي برخي پژوهش پزشكي از آموزش عالي انجاميد. بر پايه يافته
كم، نتوانسته است دستاوردهاي مورد چشمداشت را  كردي، دستكاربست چنين روي

هاي ژرفي را نيز پديد آورده است. بنابراين، به نظر  پديد آورد. افزون بر آن، كاستي
  باشد. همراه بازكاربست يا ادامه آن بتواند با كاميابي  كه رسد نمي

به  ،است  شده  الي ناميدهع سازي سياستگذاري آموزش سوم كه يكپارچه رويكرد
مسائل به شمار  گونه اينگيري در  تواند گزينه برتري براي تصميم هاي زير مي دليل
  آيد:
 ريشه داشتن در ديرينه آموزش دانشگاهي و پاگيري دانشگاه در ايران؛  
 برخورداري از پشتيباني نظري در مطالعات ايراني و جهاني؛  
 المللي؛ همگرايي با پيشنهادهاي نهادهاي بين  
 هاي كامياب جهاني؛ آزموده ويي با زيستهمس  
 استوار » آموزش پايدار«انديشانه كه بر  هاي نوين و آينده دهمسويي با راهبر

  است؛
 .برخورداري از پشتيباني حقوقي و قانوني مصوب كشور  

كننده راه پيش رو باشد، از دستاورد  تواند روشن در ادامه سه سناريو كه مي
  از: اند شده است. اين سه سناريو عبارتمطالعات گوناگون بر كشيده 

  :بازپيوست آموزش پزشكي به قلمرو در اين سناريو سناريوي نخست
  ؛بررسي شده است گري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصدي

  :اي از  از جمله در مطالعهو نهادسازي نوين ناميده اين سناريو سناريوي دوم
  ه شده است.فشرد هاي مجلس بر آن پا سوي مركز پژوهش

  :مرحله گذار و بازگشت به قانون بازكاوي نشاندر اين سناريو سناريوي سوم  
توان به مرحله گذار راه  داده شده است كه حتي با كاربست قوانين كنوني مي

  يافت و از دشوارهاي پديد آمده كنوني گذر كرد.
بر پايه آن  ورا در بردارد همچنين پيشنهاد پاياني اين مطالعه نكته بسيار مهمي 

هاي  حل دشواري ه بازنگري در بيان مسئله نياز است. چرا كه راهكرسد  به نظر مي



 چكيده  ح 

اكنون نه  ي و كيفي كه همهاي كم نخستيني كه به اين تغييرات انجاميده و دشواري
بلكه تمام آموزش عالي كشور با آن دست به گريبان است، از  ،تنها آموزش پزشكي

ها انگاشته  ري كه متولي اين گونه آموزشالسا ديوان رهگذر تغيير در نهادهاي
  رسد! پذير به نظر نمي شوند، امكان مي



  سرآغاز
همواره حل درست يك مسئله نيازمند شناخت، درك و بيان درست آن است. 

يا سبب پديد آوردن   مانده كه حل نشده باقي بسياري از مشكالت بشر كنوني
تواند با كژتابي در بيان مسئله  مشكالت نويني براي افراد و اجتماعات شده است، مي
  اند سمت و سو و مسير حلتو آغاز شود. روشن است كه كژتابي در بيان مسئله مي

  اي بنيادين تغيير دهد. گونه بهرا   آن
كه به گسست آموزش پزشكي از پيكره آموزش  تصميميباگذري بر با توجه به 

به  هك ،ها كژروياين ريشه كه دريافت  توان مي عالي در دهه شصت انجاميد،
به سخني  مسئله بود لمرو دامن زد، نخست بيان نارواياين ق پايان در كشمكشي بي

هايي كه از ديدگاه طراحان نخستين به گسست آموزش پزشكي از  كاستي  ديگر،
برطرف   شد. وانگهي، به آموزش پزشكي محدود نمي فقط  زش عالي انجاميد،بدنه آمو

يابي به ديگر اهدافي كه مد نظر شاخه پزشكي ستاد  ها و دست ساختن اين كاستي
پذير  امكان ديوانيبا تغيير در نهادهاي  كه رسد به نظر نمي  انقالب فرهنگي بود،

برجسته   يد،اين كژروي انجام هايي كه به ترين دليل باشد. شايد يكي از اصلي
يواني و اجرايي در بهبود عملكرد و بروندادهاي نهادهاي ساختن نقش نهادهاي د

عملكردي نهادهاي  يها يبايستگها و  ويژگي آنكهزيرمجموعه آن باشد، بدون 
 ،ها هستند كه زير نظر ديگر وزارتخانه ،دانشگاهي از ديگر نهادهاي توليدي و مالي

  د. نبازشناخته شو
در   ،ي اثربخشدريافته نشده بود كه دانشگاه با عملكرداين امر شايد  ،در واقع

رود كه بتوان با فرمان از باال به بهبود  شمار نمي ستاد وزارت به گاه هيچ زمان و هيچ
گيرد،  هاي دانشگاه كه از ماهيت دانش ريشه مي عملكرد آن پرداخت. ويژگي

هاي نظري جست  وان دركژتابيت ي عملي را مياين كژروگسترش پذير نيست.  فرمان
ادغام آموزش پزشكي در وزارت  "يعني  ؛ي كه براي آن برگزيده شده بوددر عنوان و

داد،  رخ 1364آنچه در سال  ،شود. در واقع نيز به روشني ديده مي "بهداشت
نبود، بلكه عالي موزش آجداسازي آموزش پزشكي از بدنه وزارت فرهنگ و 

  از پيكره آموزش عالي بود.  جداسازي آن



 سرآغاز  2

با مفهوم  اين گسست و پيوست  آن، از ديدگاه نظري و مفهومي، بر افزون
سازي يا  رسد. چرا كه يكپارچه (يا ادغام) همخوان به نظر نمي» 1سازي يكپارچه«

»  يكپارچه«ادغام فرايند تركيب اجزا و عناصر جدا از هم براي ايجاد يك كل جديد 
هم آميختن  به از ). تركيب، كه مفهوم آن متفاوت1393:406 است (كتاب سالمت،

رسد با كار انجام  هايي است كه به نظر نمي يا مخلوط كردن است، نيازمند ويژگي
يا هر وزارتخانه  يعني ادغام آموزش پزشكي در وزارت بهداشت و درمان ،شده

  همخواني داشته باشد.  ديگري
) ياد شده است، از ديدگاه 1393سالمت (گونه كه در كتاب  از سوي ديگر، همان

بوده است  هايي بايست  نيازمند در نظرگرفتن پيش» اين تغيير«شناختي نيز  روش
  رسد در گام نخست تغييرات دنبال شده باشد.  كه به نظر نمي

تواند پيامدهاي  يترديد م هاي انجام شده كه بي روينظر به كژ  به هر حال،
 پيامدهاي آن باره جداي از اختالف نظرهايي كه در و  اشدناگواري به همراه داشته ب

هايي است كه از اين  آزموده شا باشد، زيستگ تواند راه اكنون مي آنچه هم  وجود دارد،
آزموده  تواند نخستين زيست ميها  توان بركشيد. نيازمودن، آزموده آزمون و خطا مي

سر آن  همچنان كشمكش براين رخداد باشد كه پس از گذشت بيش از سه دهه 
  ادامه دارد. 

كه در پديد آمدن اين  شادي روحانيجا دارد كه از همكار گرامي سركار خانم 
  اي دريغ نورزيدند، سپاسگزاري كنم. نگاشته از هيچ همكاري صميمانه

  
  

                                                                                                                          
1. Integration 



 

  
ديرينه شناسي جداسازي آموزش پزشكي از پيكره آموزش بخش اول: 
  آموزش عالي

و گنجاندن آن در خدمات ي آموزش عال كرهياز پ يآموزش پزشك يجداساز 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجاميد گيري وزارت  درماني به شكل -بهداشتي

  شد. 1364بهزيستي در مهر ماه  جانشين وزارت بهداري و كه
ادغام آموزش پزشكي و  «هايي كه در كتابي با نام مجموعه مقاله رسد نظر مي به

از سوي وزارت  »نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني در جمهوري اسالمي ايران
انتشار  1392و فرهنگستان علوم پزشكي در سال بهداشت، درمان و آموزش عالي 

را اندكي  اسازي آموزش پزشكييافته است، نخستين سندي است كه رخداد جد
يعني  يادشده؛ كتاباز نويسندگان مقاالت دو تن تر به تصوير كشيده است.  روشن

شوراي اعضاي ستاد شاخه پزشكي  از ،فريدون عزيزي و مرضيه وحيد دستجردي
از همان آغاز از آنها و  1گشايش يافت 1363انقالب فرهنگي بودند كه در سال 

                                                                                                                          
با هفت عضو با  فقطبه فرمان رهبر انقالب  1359خرداد  23شود كه ستاد انقالب فرهنگي در  ميوري آياد .1

؛ توسلي، 1378؛ عبدالهي، بي تا؛ زيباكالم، 1360هاي نه چندان روشني شكل گرفت (سروش،  اهداف و كار ويژه
/ 19؛ و...). در تاريخ 1395؛ جاوداني 1391؛ فاطمي، بي تا؛ معين، 1382؛ روشن نهاد، 1379، ها ي، مرد1378

 ساي سه قوه و وزير آموزش و پرورشؤبا پيام ديگري از سوي رهبر انقالب، كه در آن افزون بر ر 09/1363
(بسان شخصيت حقوقي)، آقايان مهدوي كني، سيد كاظم اكرمي، رضا داوري، نصراهللا پورجوادي و محمد رضا 

تغيير يافت (صحيفه امام، ج. » شوراي عالي انقالب فرهنگي«هاشمي گلپايگاني به شورا پيوستند و نام آن به 
، كه رسد به نظر نمي »شاخه پزشكي شوراي عالي انقالب فرهنگي«). بنابراين، زمان آغاز به كار 18:82-84

قانون تشكيل وزارت بهداشت، «ويژه نياز است در نظر داشت كه كه  پيش از اين تغييرات انجام شده باشد. به
به تصويب مجلس شوراي  1364برگشت، سرانجام در نهم مهر ماه  با چند رفت و »موزش پزشكيآدرمان و 

درباره اين  در اين بازه كوتاه، آن هم در بحبوبه جنگ و... كه رسد ين ترتيب به نظر نميداسالمي رسيده است. ب
رضا مرندي در گزارش مركز ها كه از علي ويژه برخي گزاره گيري مطالعات روشمندي انجام شده باشد. به تصميم
نام برده شده است. قلي پور و  »طرح 200« از ،نقل شده است )1381هاي مجلس شوراي اسالمي( پژوهش
 كيلـتش يـفرهنگ البـانق تادـس) ره( امام فرمان به، 1363 سال در" نگارند: زمينه مياين ) در 1381بزرگي (

 رـدكت انمـخ ،لـوكي نـحس دكتر ،عزيزي فريدون دكتر چون اعضايي با ،ستاد پزشكي اخهـش روهـگ. دـش
   .)5 ص("دكركار  به آغاز...)  و توكلي ،ابوالحسني دكتر ،دستجردي وحيد مرضيه

 و طرحها ،متخصص و كــپزش انيــانس رويــني ودــكمب و انــزم آن كيــپزش كالتــمش هــب هــتوج اــب
 200 حدود به كه شد جمعآوري علوم وزارت و انـدرم و تـبهداش وزارت اختاريـس رحـط ونـپيرام نظرهاي

  ).6: 1381به نقل از قلي پور و بزرگي،  ،ي( مرند ميرسيد طرح
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تواند  مي و اين كردند پشتيباني ميي جداسازي آموزش پزشكي از پيكره آموزش عال
انجاميده باشد. به هر حال، ديرينه اين نيز در اين روايت نگري  و بخشيبه سوگيري 

  چنين روايت شده است:در اين كتاب  رخداد
 هاي دانشگاهي و مسئوالن سال بحث و تبادل نظر با گروه پس از قريب يك«

وزارت "تشكيل  (انقالب فرهنگي) وزارت بهداري، در نهايت، شاخه پزشكي ستاد
به تصويب گروه پزشكي را پيشنهاد كرد كه  "و آموزش پزشكي بهداشت، درمان

                                                                                                                          
يادشده است.  1363اي مبهم  گونه بهدر اين سند  »شاخه پزشكي ستاد«اين در حالي است كه زمان گشايش  

روشن  آنكه) نيز از اين موضوع با ابهام بسيار و بدون 1392( "ادغام آموزش پزشكي "در كتاب  ،افزون بر آن
هايي و در چه زماني تشكيل شده  شود چنين ستادي به خواست چه كساني، چگونه، با چه اهداف و كارويژه

نين وظايفي را براي روشن نيست چه مقام يا نهاد قانوني چ ،به سخني ديگر ؛است، سخني به ميان نيامده است
گونه كه در متن زير نيز آمده است، اعضاي گروه  شاخه پزشكي ستاد به رسميت شناخته است؟ آن

مشخص شود چه كسي يا كساني آنها  آنكهبدون ، هاي آموزشي را به عهده گرفته بودند بازنگري برنامه"پزشكي
موزشي به تغييرات ساختاري ارتباط چنداني داشته هاي آ رسد برنامه به نظر نمي آنكهاند. گذشته از  برگزيدهرا 

  در اين باره دراين كتاب آمده است:. باشد
انقالب فرهنگي تأسيس شد.  ستاد 1359پس از انقالب شكوهمند اسالمي، به فرمان امام (ره) در سال "

  : عهده گرفتند.هاي آموزشي گروه پزشكي را به  برنامه ،ريزي گروه پزشكي ستاد بازنگري مسئوالن برنامه
هيأت  با شركت تعدادي از اعضاي ،هاي پزشكي بود ريزي براي دانشكده مسئول برنامه شاخه پزشكي ستاد كه"

پزشكي تشكيل شد و از مشاورت بيش از  ها، نمايندگاني از وزارت بهداشت و برخي از دانشجويان علمي دانشگاه
(جمعي از نويسندگان،  "گرفت رت بهداري بهره ميكشور و مسئوالن وزا هاي عضو هيأت علمي دانشگاه 200

1392 :10(.  
پس از نخستين ترميم  1362نيز كه خود را مسئول گروه پزشكي و عضو ستاد از سال  )1393مصطفي معين (

گويد: در آن زمان از اعضاي جوان ستاد انقالب فرهنگي  كند، در اين باره مي معرفي مي ستاد انقالب فرهنگي
متناسب با شرايط  . در دانشگاه هم نظر بر اين بود كه ستاد انقالب فرهنگي كم تحرك است وشدم محسوب مي

گيري رئيس  عالي ستاد انقالب فرهنگي و عهده كند. بنابراين، عضويت بنده در شوراي انقالبي جامعه فعاليت نمي
فرهنگي، مجامع اسالمي، جهاد  انقالبي در ستاد انقالب ريزي پزشكي اتفاقي نبود و افراد جوان و گروه برنامه

  دانشگاهي، دفتر تحكيم وحدت و همچنين در دانشگاه پيگير عضويت من بودند.
معين بسان جانشين حميد سليمي خليق رئيس پيشين اين گروه اعضاي آن را محمد فرهادي، حسين ملك  

ور آياد فقطشمارد و  افضلي، حسين فروتن، درخشان، محمد تقي خاني، فريدون عزيزي و ايرج فاضل برمي
احكام را ستاد انقالب فرهنگي صادر مي كرد و آقاي دكتر شريعتمداري از سوي ستاد احكام را "شود كه  مي

  ). 59-60ابالغ مي كردند(ص. 
) اعضاي گروه شاخه 1381هاي جلس شوراي اسالمي، قلي پور و بزرگي ( در حالي كه درگزارش مركز پژوهش

 ،ابوالحسني دكتر هيمرض ل،يحسن وك ،يزيعز دونيفردي را چنين نام برده است: مرن پزشكي ستاد به نقل از
  ...) و توكلي
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، هيأت دولت و نهايتاً مجلس شوراي اسالمي رسيد. شوراي 1فرهنگي ستاد انقالب
  .ذكر اشكاالتي مصوبه را براي اصالح به مجلس بازگردانيد نگهبان با

وزارت جديد از طريق وزير وقت بهداري از مجلس تشكيل  متعاقب آن اليحه
توجه به اهداف عالي كه در توجيه اليحه وجود داشت، كوشش  پس گرفته شد. با

 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداري در امور مربوط به پزشكي شد تا بين
 جلسات مشتركي با شركت دو ،وجود آيد. به همين منظور هماهنگي بيشتري به

هذا  مع طور مرتب تشكيل شد، به نظران صاحبوزير، نمايندگان مجلس و برخي از 
و فرهنگ و  )2(ايرج فاضلوزراي وقت بهداري  ثمر كوشش بيپس از دو سال 

به اين نتيجه رسيدند كه سر و سامان دادن به  محمد فرهادي)( عالي آموزش
از طريق تشكيل  ويژه تربيت نيروي انساني پزشكي جز وضعيت پزشكي كشور، به

هاي گروه پزشكي با  پذير نخواهد بود. دانشكده پزشكي امكان وزارت واحد در امور
فقط چند صد دانشجو به  ،امر افزايش دانشجو ابراز كرده بودند كه در همه اهتمامي

، مؤسسات آموزشي و تعداد اعضاي هيأت علميشد. زيرا  تعداد قبلي اضافه
رهنگ و آموزش عالي اندك و هماهنگي بين دو وزارت وزارت ف هاي تابعه بيمارستان

                                                                                                                          
نامي از تصويب چنين طرحي از  اي يافت نشد. افزون بر آن، آنگونه كه در متن آمده است،چنين مصوبه 1.

گروه پزشكي ستاد "به تصويب  فقطشود. بلكه سوي ستاد يا شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز در متن ديده نمي
گيري چنين نهادي، بسان  رسيده بوده است. افزون بر آن، نشاني از چگونگي شكل "انقالب فرهنگي

  دست نيامده است.  اي از ستاد انقالب فرهنگي در اسناد به زيرمجموعه
 ،يانقالب فرهنگ يشورا ايستاد  يها مصوبه رويه نخست اين بود كه شود، گونه كه در اسناد ديده مي وانگهي، آن

آن به  ليتبد دولت و تأيدر ه بيو تصو يبررس از بود پس ازين ،يياز ضمانت اجرا يبرخوردار يدر آن زمان برا
به رغم آن، ضمانت اجرايي و چگونگي كاربست  برسد. ياسالم يمجلس شورا بيسرانجام به تصو حه،يال

نامشخص مانده بود. اين نكته، به  اداري كشور همچنانكار دستگاه  هاي ستاد انقالب فرهنگي در ساز مصوبه
هاي به نسبت تندرو طرفدار  ميان نهادهاي رسمي حاكميت و ستاد از يك سو، و برخي گروه يهاي كشمكش

تافتند، انجاميده بود. سرانجام، با ميانجيگري و فرمان رهبر  يك از آن دو را برنمي حاكميت، كه عملكرد هيچ
عالي انقالب فرهنگي تغيير نام يافت. همچنين براي هماهنگي بيشتر در  به شورايانقالب، اين ستاد 

، شماري از اعضاي دولت نيز به عضويت آن درآمدند و رياست شورا نيز به رئيس دولت واگذار ها يگير تصميم
ستور رهبر هاي آن در ابهام بود كه با د چنين تغييراتي، هنوز ضمانت اجرايي مصوبهشدن رغم انجام  شد. به

  ."ي آن ترتيب اثر داده شودها هبه مصوب"انقالب قرار شد 
من يكي از مسئوالن انتزاع آموزش پزشكي از آموزش  ،سفانهأمت "ور شده است:آايرج فاضل در اين زمينه ياد .2

ادر عالي هستم و آن روز اين معاوضه انجام گرفت و اجازه انتزاع بخش آموزش پزشكي از وزارت آموزش عالي ص
  ).2: 1392شد (فاضل،



 بخش اول: ديرينه شناسي جداسازي آموزش پزشكي از پيكره آموز عالي                     6

مالي همراه بود، به نحوي كه  -ادغام آموزش پزشكي و فراوان اداري با اشكاالت
كه ستاد انقالب فرهنگي  -بهداشت دانشجويان پزشكي حتماً كارآموزي و كارورزي

ري با و نياز به اعزام و اقامت دانشجو در روستا و همكا آن را تصويب كرده بود
  .رو بود هبا مشكالت فراواني روب -درماني كشور داشت -سيستم بهداشتي 

  صورت گرفت:زير دو اقدام مهم  64 و 63در سال تحصيلي  
دانشگاه شهيد  . افزايش پذيرش دانشجوي پزشكي توسط رئيس دانشكده پزشكي1

پذيرفته اول  دانشجو براي سال 637اي كه براي نخستين بار  گونه بهبهشتي، 
گروه  هاي ديگر شدند. اين آغازي براي افزايش تعداد دانشجو در دانشكده

  پزشكي و تطبيق وضع آموزش با تعداد بيشتر دانشجو بود.
طريق  بار ديگر از »موزش پزشكيوزارت بهداشت، درمان و آ«اليحه تشكيل .  2

تبادل  ها بحث و شد و پس از ماهارائه  يهيأت دولت به مجلس شوراي اسالم
قسمت  اليحهنظر با اكثريت قاطع به تصويب رسيد. در به تصويب رساندن اين 

 ئول كشور و نمايندگان پزشكريز و مس هاعظم نيروي پزشكي برنام
   .)15: 1392گان، د(جمعي از نويسن»كوشش فراواني به كار بردند 1مجلس

نرسيدن اين گزارش گروه پزشكي ستاد انقالب فرهنگي درباره به سرانجام 
چرا كه پيشنهادهاي روشني،  ،رسد مي، سوگيرانه به نظر خانهوگو ميان دو وزارت گفت
آموزش  يعني وزارت بهداري و فرهنگ و ؛هاي درگير كم، از دو سوي طرف دست

 خورد، كه با گزارش يادشده همگرايي ندارد. فراستخواه ميعالي دراين باره به چشم 
  است: نگاشته چنين ) دراين باره 1388(
  

  واكنش وزارت بهداري و بهزيستي
 و پزشكي امور اندركاران دست و دانشگاهيان از زيادي تعداد زمان، همان در«

 اين با ديگر داليلي ذكر با عالي آموزش نظران صاحب و مسئوالن نيز و بهداشتي
                                                                                                                          

 ويژه ها و به ت علمي دانشگاهأهاي اعضاي هي ) نيز بر ناديده انگاشته شدن ديدگاه1393مصطفي معين ( .1
پا مي فشارد. جداي از آن، با نگاه به اينكه  گيري هاي پزشكي و جامعه پزشكي كشور در اين تصميم دانشكده

اي كه به  گونه بهريز پزشكي) با اين طرح، دست كم  (رسمي و برنامهها و نهادهاي  ترين مقام برخي از اصلي
قسمت اعظم نيروي پزشكي «همسويي نداشتند، مشخص نيست منظور از  ،تصويب رسيد و به اجرا درآمد

 چه كساني بوده اند؟ »ريز و مسئول كشور برنامه
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 بهداشتي امور معاون معتمدي محمدرضا ،نمونه براي. كردند مي مخالفت طرح
 طرح در پزشكي گروه توجيهات اي صفحه 19 اي نوشته در ،بهداري وزارت

 با را كشور درماني و بهداشتي مشكالت و كرده تلقي آميز همغالط را پيشنهادي
 موجبات و علل هركدام كه است دانسته متفاوت مقوله دو پزشكي آموزش مشكالت

. وي بشوند اصالح و رجوع و رفع صحيحي هاي راه از بايد و اند داشته را خود خاص
 به آن فروع و پزشكي هاي دانشكده ادغام كه است افزوده و برشمرده را ها هرا اين

 بلكه ،نيست مشكالت اين عالج راه تنها نه بهداري وزارت و اي منطقه هاي سازمان
 آموزش و درمان بهداشت، حوزه سه هر گسيختگي هم از و آشفتگي موجبات
 تنها« :است آمده نوشته اين در .)1- 19 تا، بي معتمدي،( آورد مي وجود به را پزشكي

 اين است كه ،شده تأكيد آن بر فرهنگي انقالب پزشكي شاخه طرح در كه اي نكته
 است بيشتر پزشك تربيت براي بهداري وزارت هاي بيمارستان در موجود هاي تخت

 ماده يك حداكثر و نامه مقاوله يك تنها. ندارد ادغام به احتياج وجه هيچ به هم اين و
 بهداري وزارت به تواند مي آن تصويب و اسالمي شوراي مجلس به تقديمي واحده
 تربيت براي را آنها ها، بيمارستان اين روي بر خود مديريت حفظ با تا دهد اجازه

 .)11 همان( »دهد قرار پزشكي هاي دانشكده آموزشي كادر اختيار در پزشك
 منتزع بدون پزشك كمبود رفع براي ديگري ايه حل راه نوشته اين در همچنين

به  566: 1388فراستخواه، ( »است شده ارائه عالي آموزش از پزشكي آموزش كردن
  ).12-14 تا، بي فرهنگي، انقالب ستاد پزشكي گروهنقل از 

  

  آموزش عاليو واكنش وزارت فرهنگ 
به اي از اين رخداد  روايت دگرگونه ،ايرج فاضل، وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي 

  دارد: شرح زير 
ها بودند، آن زمان  مارستانيب يابزار آموزش پزشك نيتر كه مهمنيبا توجه به ا"
از  يتعدادبود كه  نيا يفرهنگ و آموزش عال ريزوعنوان  من به يتقاضا

 ميتا بتوان ها منتقل شوند وقت به دانشگاه يها از وزارت بهدار مارستانيب
سر  يگريطرح ما به شكل د ،سفانهأ. اما متميكن تيترب يشكپز يدانشجو

به  ؛منتقل شد يبه وزارت بهدار يدرآورد و همه آموزش پزشك از مجلس
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در  يو ."ما متفاوت بود يشنهاديپ يبا تقاضا ،اتفاق افتاد آنچه ،گريعبارت د
وزارت  الًدر وزارت بهداشت اصو يم آموزش پزشكغااز اد شيپ": ديافزا ميادامه 
كه نيبدون ا فيادغام آن وظا ليدل به ،سفانهأكه مت داشت يفيوظا يبهدار

 يها به دانشگاه يطوركل به ،با آموزش داشته باشد يتيسنخ نيتر كوچك
  .)2: 1392(فاضل، "سپرده شد يعلوم پزشك

  

  واكنش رئيس گروه پزشكي ستاد انقالب فرهنگي
و كرد  ميمعين كه در آن دوران بيشتر با شوراي انقالب فرهنگي همكاري مصطفي 

به برخي از عملكردهاي آن نيز نقد داشت روايت خود را از جدا شدن آموزش 
  كند: ميپزشكي از آموزش عالي چنين نقل 

كردند و  ميشدن آموزش پزشكي بر روي آن تكيه  اي را كه مدافعان جدا مسئله«   
رئيس آن (علي اكبر  هويژ توانستند موافقت مجلس را با حمايتبر اساس آن 

(و نه تنها  ها دانشگاه محدوديت ظرفيت پذيرشهاشمي رفسنجاني) جلب كنند، 
در چارچوب حاضر توانيم  ميشد كه ن ميبود. گفته  هاي پزشكي) رشته

درمان  ،با ايجاد وزارت مستقل بهداشت. 1هاي موجود را گسترش دهيم ظرفيت
هاي بهداري هم استفاده كرد، بودجه بيشتري  شود از ظرفيت ميو آموزش پزشكي 

 »گرفت، امكانات بيشتري جذب كرد و ظرفيت پذيرش دانشجو را افزايش داد
  ).74: 1393(معين، 

  شمارد:  ميگيري شتابزده را چنين بر  اين تصميم پيامد عملكرد وي در دنباله،
زدند و چهار صد، پانصد دانشجوي پزشكي را به  ها سوله در برخي دانشگاه"

اي، بدون توجه به  اين روند پذيرش فله .نفره قبلي پذيرش كردند جاي ظرفيت صد
هنوز نيازهاي واقعي موجود در جامعه (و كيفيت دانش و توانايي دانش آموختگان) 

  (همان). هم در دانشگاه آزاد ادامه دارد
كه به نظر  ،از اين طرحرا  جامعه پزشكيمعين دليل پشتيباني بخشي از 

                                                                                                                          
پايبندي به استانداردهاي آموزش عالي بجا پذيرش دانشجو،  رسد دليل اين محدوديت در افزايش به نظر مي .1

شد. شايد به همين دليل است كه مصطفي معين از  رنگ مي بوده است كه اندك اندك كم مانده از دوره پهلوي
 دانشجو سخن به ميان مي آورد. »اي پذيرش فله«



 9            و بازپيوست آموزش پزشكي به آموزش عالي يا....                                  گسست
 

  

ياد  »دوستان پزشك تمايل به استقالل « رسد مشاركتي در آن داشته باشند، مين
   كند. مي

عنوان يك پژشك مخالف  در اين دوره شما به "معين به اين پرسش كه  پاسخ
چرا كه به نظر  ،، درخور درنگ است"نشديد مشكل طرح با جامعه پزشكان دچار

ز بج ن بهداري،مسئوال و حتي مديران دانشگاهي و رسد جامعه پزشكي آن زمان مي
  :. وي چنين گفته استاند گيري نداشته نقش چنداني در اين تصميمشماري از آنها، 

جامعه پزشكي مخاطب ما باشد،  آنكهآن زمان مشكلي پيش نيامد. پيش از «
ساي برخي ؤبهزيستي) و ر تعدادي از مسئوالن در وزارت بهداشت (بهداري و

هاي متفاوتي وجود  . در عين حال، ديدگاه]؟![هاي پزشكي مطرح بودند دانشكده
. منتها اين طرح پيش از اين در كشورهاي گمان آنها ايجاد تحول بودداشت و 

هايي مثل كوبا يا  هاي انجام شده فقط نام غربي نمونه موفقي نداشت و از نمونه
هم تعداد زيادي نبودند. حرف ما اين  آنهاشدكه  مير كشورهاي اروپاي شرقي ذك

دهيد و  مصورت آزمايشي انجا خواهيد اين طرح را اجرا كنيد، ابتدا به ميبود كه اگر 
   ).75: 1393 ن،ي(مع »بعد كل كشور گسترش دهيد

  

  واكنش دانشگاهيان
 و مخالف نظر بر مشتمل اي صفحه 128 مجموعه زمان آن در ،ديگر سوي از

 وزارت تشكيل درباره نامتخصص و نظران صاحب و ها دانشگاه رؤساي انتقادي
 :است آمده مجموعه اين مقدمه دركه  شد منتشر پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 و اساتيد و دانشگاهها مسئولين نظرات گرفتن نظر در بدون قانون اين تهيه«
 ضرورت و توجيهي كارهاي انجام بدون و كشور سراسر پزشكي گروه نظران صاحب
 شديدي نگراني موجب خود كه است شده تصويب و تهيه انتقاالت و نقل اين زماني

 و فرهنگ وزير دفتر( »است گرديده پزشكي گروه هاي دانشكده و ها دانشگاه در
 و دانشگاهي مديران از انبوهي تعداد مجموعه اين در). 1-128 تا، بي عالي، آموزش
 وزارت تشكيل طرح كه اند كرده كيدأت متعدد، داليل ارائه با علمي، هيأت اعضاي

 خواهد لطمه كشور در پزشكي آموزش كيفيت به پزشكي آموزش و درمان بهداشت،
 عالي، آموزش و فرهنگ وزير ، به نقل از دفتر 566-567: 1388فراستخواه،  (» زد
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  .)1-128 تا، بي
 كيـپزش وزشـآم و انـدرم ،تـبهداش تروزا هـب كيـپزش آموزش وستنيپ

گونه كه در برخي اسناد بازتاب يافته  آن كه گرفت انجام شرايطي در) 1364 الـس(
 بسيار تحميلي جنگ دهـپدي كنار در كشور درماني و بهداشتي وضعيتاست، 

ترين دليل  كه اصليرسد ميبنابراين، چنين به نظر . پنداشته شده است نابسامان
اي  زدگي و گونه با شتاب آنها يابي و حل مسئله هموارهتغييرات انجام شده، كه 

 ها دانشگاهظرفيت پذيرش  وزدگي همراه بوده است، كمبود نيروي انساني  سياست
براي اين مسئله از ذهن  زير حل راهسه رسد كه  مينظر  انگاشته شده است. چنين به

  گذركرده بوده است:آن گيران  تصميماز برخي 
به  »بهداري و بهزيستي«هاي زير نظر وزارت  بيمارستانواگذاري بخشي از  -

آن زمان، براي افزايش توان كارآموزي اين  »فرهنگ و آموزش عالي«وزارت 
 د.ذيرهاي پزشكي بپ اي كه بتواند دانشجوي بيشتري در رشته گونه بهوزارت 

جداسازي آموزش پزشكي از بدنه آموزش عالي و واگذاري آن به بخش  -
هاي  پذيرش دانشجو در رشته ن با همان هدف افزايشبهداشت و درما

اي  تجربه آنكهبه دليل برخورداري بيشتر از مراكز درماني، بدون  فقط، شكيزپ
  داشته باشد.وجود در قلمرو آموزش عالي 

اجراي آزمايشي طرح جداسازي آموزش پزشكي در چند استان و در صورت  -
 .به تمام كشورها، گسترش آن  برخورداري از كاميابي نمونه

با توجه نخست بار  در به هر حال، فرايند جداسازي آموزش پزشكي از آموزش عالي
دليل ايرادهاي شوراي نگهبان (كه به نظر  به مي،تصويب مجلس شوراي اسالبه 

 و بهداري وزارتو  ماند ميناكام باشد تا شرعي)  نستاتو ميايرادهاي حقوقي 
ادغام آموزش «در كتاب  گيرد. ميتشكيل وزارت جديد را پس  اليحهبهزيستي نيز 

از سوي مجلس اليحه پس از رد آن را  خانهوزارتدو  دوساله كوشش » ...پزشكي
براي گيري آن از سوي وزارت بهداري و بهزيستي،  شوراي اسالمي و بازپس

و وضعيت آن زمان  انگاشته شده است »ثمر بي«موجود  يتساماندهي وضع
وزارت بهداشت، درمان  ليقانون تشك 15 بنا بر مادهكه  –پزشكي  آموزش هاي دوره

 لياز قب يهاي پزشك رشته هيكل« رندهيها در برگ رشته نيا يو آموزش پزشك
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 ه،يتغذ ،ييپرستاري، ماما ،يداروسازي، علوم بهداشت ،يدندانپزشك ،يپزشك
 ارزهمب يبهداشت خانواده، كاردان يبهداشتكاري دهان و دندان، كاردان ،يتوانبخش

 ولوژي،يتكنولوژي راد ،يطب صيتشخ يشگاهيآزما (علوم يراپزشكيوپ ها يماريباب
يعني  ؛نيازمند تغييرات ساختاري آنهااز ديدگاه  ،اپتومتري) بود ومتري،ياود

چنين و جداسازي آموزش پزشكي از آموزش عالي و تشكيل وزارت جديد بوده 
  :شده استتوصيف 

ي و كيفي مورد بررسي آموزش پزشكي را از نظر كم شاخه پزشكي ابتدا وضعيت
  :2دست يافتزير  و به نتايج 1قرار داد

                                                                                                                          
رش با اصالحاتي و انتشار يافته است، اين گزا 1394اي كه در نشريه پژوهش در پزشكي در سال  در مقاله .1

  بند چنين انتشار يافته است: 6به  آنهاكاهش 
شد. شاخه  سيتأس 1359 سال در يستاد انقالب فرهنگ) ره(به فرمان امام  ،يانقالب اسالم يروزيپس از پ«

كشور و مسئوالن وزارت  يها دانشگاه يعلم ئتيه ياعضاي ها يياز راهنما يريگ ستاد با بهره يپزشك
 دست يافت: جينتا نيكرد و به ا يبررس يفيو ك ينظر كم را از يآموزش پزشك تيوضع ،يبهدار

نوپا، فاقد  يها از دانشكده ي. بعضبود ناهمگون اريمختلف بس يها در دانشكده يآموزش يها هبرنام )1
  مناسب بودند. يعلم تئيه مطلوب و كادر يآموزش يها برنامه

اما در  ،اشتغال داشتند يدر طب خصوص اي يوزارت بهدار طور عمده در مؤسسات مربوط به متخصصان به) 2
  .نداشتندي تيكشور مسئول يآموزش پزشك

از  يكه در بعض يا گونه بهبود.  ريچشمگ - تهران شهر بجز –در اكثر نقاط كشور  يانسان يرويكمبود ن) 3
 شده يامر سبب جذب هزاران پزشك خارج نيپزشك وجود داشت. ا كي هزار نفر 18هر  يمناطق كشور برا

  نداشتند. يكاف ينيو تبحر بال يآنان اطالعات پزشك شتريكه ب بود
شد كه با  ها انجام مي به دانشگاه وابستهي هاي تخصص تربيت دانشجويان گروه پزشكي در بيمارستان )4

هاي  پزشكي فاقد جنبه . اين امر سبب شده بود كه آموزشنداشتند وزارت بهداري و كل جامعه ارتباطي
بهداشت يا ارتش  سپاه، كه براي شروع خدمات پزشكي در النيباشد و بسياري از فارغ التحص نگري جامعه

درماني اوليه در مواردي مانند اسهال، گلودرد، ضايعات  كردند، در ارائه خدمات صحيح بهداشتي خدمت مي
  .بودند پوستي و... ناتوان

راهي كشورهاي غربي  يليالتحص فارغ هاي پزشكي كشور پس از دانشكده نيمي از دانش آموختگان) 5
  گشتند. تخصص به مملكت باز مي اخذ پس از آنهااما تعداد اندكي از  ،شدند مي

محدود انجام  تيسه دانشگاه و با ظرف در ريارشد و دكت يدر مقاطع كارشناس يپزشك هيآموزش علوم پا )6
 رو روبه يبا مشكل فراوان يفيو ك ياز نظر كم يپزشك هيعلوم پا آموزش امر سبب شده بود كه نيشد. ا يم

 ).1: 1394(عزيزي،  شود
  هاي با كمي تغيير چنين روايت كرده است: فراستخواه به نقل از گزارش بي تاريخ گروه پزشكي، اين دليل .2

 پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت تشكيل پيشنهادي طرح در ستاد يزير برنامه واحد پزشكي گروه
. 2 ؛درمان و بهداشت نامطلوب وضعيت. 1: است ساخته متمركز موارد اين بر عمدتاً را خود توجيهي داليل

 اساتيد از بسياري. 4 ؛متخصص و عمومي از اعم پزشكان تعداد كمبود. 3 ؛پزشكي آموزش نابسامان وضعيت
 عادالنه توزيع عدم. 5 ؛اند شده پذيرا استادي خاص موفقيت كسب براي تنها را آموزشي وظيفه پزشكي علوم
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آموزش  هاي است و اختالف بين برنامه ناهمگونهاي آموزشي بسيار  . برنامه1
رسد.  مي درصد 50هاي مختلف پزشكي كشور به بيش از  پزشكي در دانشكده
فاقد  ،اند به بعد تأسيس شده1353 لسا ازهاي نوپا كه  برخي از دانشكده

  نداشتند. كادر هيأت علمي مناسبيبودند و هاي آموزشي مطلوب  برنامه
تربيت  هاي اصلي از سالها پيش به هاي تخصصي در رشته . اگر چه آموزش2

مربوط به  ولي بيشتر دانش آموختگان در مؤسسات ،پرداختند پزشكان متخصص مي
 پزشكي كشور آموزشيا طب خصوصي اشتغال داشتند و در  ،بهداريوزارت 

  مسئوليتي نداشتند.
چشمگير بود؛  در اكثر نقاط كشور بجز شهر تهران كمبود شديد نيروي انساني. 3
پزشك وجود  نفر يك 18000نحوي كه در بعضي از مناطق كشور براي هر  به

بيشتر آنها اطالعات  پزشك خارجي شده بود كه نلداشت. اين امر سبب جذب هزار
هاي زبان، در جامعه  محدوديت و عالوه بر تبحر باليني كافي نداشتندپزشكي و 

  كردند. نيز ايجاد مي فراواني مشكالت فرهنگيتحت پوشش خود 
هاي  دانشكده به غير از دكترا معموالً در ،هاي گروه پزشكي البته . آموزش رشته4

مامايي،  پرستاري،هاي  شد و كمبودهاي نيروي انساني رشته يپزشكي انجام م
  حتي بيشتر از كمبود پزشك بود. پيراپزشكي، بهداشت و تغذيه

 ها دانشگاه وابسته به يهاي تخصص . تربيت دانشجويان گروه پزشكي در بيمارستان5
امر سبب  نداشتند. اين كل جامعه ارتباطيشد كه با وزارت بهداري و  انجام مي

از فارغ  نگري باشد بسياري هاي جامعه شده بود كه آموزش پزشكي فاقد جنبه
خدمت  سپاه بهداشت يا ارتشالتحصيالن كه براي شروع خدمات پزشكي در 

مانند: اسهال،  كردند، در ارايه خدمات صحيح بهداشتي درماني اوليه در مواردي مي
  .ناتوان باشندگلودرد، ضايعات پوستي و... 

                                                                                                                          
 آشنايي نا و جامعه واقعي نيازهاي با پزشكان تربيت انطباق عدم. 7 ؛بهداشتي بودجه بودن اندك. 6 ؛پزشك

 داشتن به گرايش و روستاها و محروم مناطق در خدمت براي پزشكان آمادگي عدم. 8 ؛جامعه دردهاي با آنها
 مناطق به رفتن تمايل معموالً و بوده مرفهين از غالباً نيز پزشكي دانشجويان. 9 ؛درآمد و خصوصي مطب

  ).1 -49 تا، بي فرهنگي، انقالب ستاد پزشكي گروه از نقل به ،565: 1388 فراستخواه،(ندارندرا  دوردست
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التحصيلي  پس از فارغ هاي پزشكي كشور آموختگان دانشكده دانش نيمي از. 6
به  تعداد اندكي از آنها پس از اخذ تخصص ند وشد ميراهي كشورهاي غربي 

  مملكت باز مي گشتند.
از نظر  ها، ها و درمانگاه خصوص بيمارستان ، بهوزارت بهداري. اكثر مؤسسات 7

امور  و در روند تشخيص و درمان و برخي علمي در سطح قابل قبول نبودند
  .خورد ركود كامل به چشم ميپيشگيري، 

تعداد محدود و با پذيرش معدود به  دكتري هاي كارشناسي ارشد و رشتهدر  .8
 شد. اين امر سبب شد كه علوم پايه پزشكي، از انجام مي دانشجو در سه دانشگاه

  .)10-11(ص.  »شودرو  هب كيفي با مشكالت فراواني رو دوبنظر كم
ي و كيفي انگاشته شده است، بسان وضعيت پزشكي از نظر كم آنچهاگر چه 

كه بسيار فراتر از  مطالعات آماري است،ويژه  به تر و نيازمند بازكاوي ژرف و دقيق
رسد كه تصويرپردازي انجام  ميهم رفته به نظر ن اما روي ،چارچوب اين گزارش است

  د. اشافرادي كه آن دوران را پشت سر گذاشته بودند، چندان روا بويژه براي  شده، به
در  شتابانآن دوران كه خواهان تغييرات  برخي از جوانان هر چند، انگيزه و شور

آن ويژه  درك شدني است. به بيش كم و ي گوناگون امور كشور بودند نيزها هزمين
ي نهادهاو در اي با بخشي از حكومت پيوند داشتند  گونه بهكه  يجوانان دسته از

هم هنگام، كار مشغول بودند و  ناگون رسمي و غير رسمي انقالبي و دولتي بهوگ
آوا  همد، كردن ميكه جداي از حاكميت فعاليت  اي هاي سياسي گروهخواستند با  مين

از  به ويژهآنها ، دهد مينشان  بسياري از اسناد گونه كه و همزمان نيز آن شوند
اي كه حتي شماري از  گونه به ناخرسند بودند.نيز  »دولتي سنتي ساختار«عملكرد 

سوداي  ،كردند ميكار  »و...  جهاد دانشگاهي«يي مانند نهادهاكه در  آنهاتندروهاي 
 »اي نظام وزارتخانه « آنها. پروراندند ميرا در سر  »تغييرات ساختاري در حكومت«
تشكيالتي به ارمغان باقي مانده از رژيم «يافت،  ميكه در دولت وقت بازتاب  را

 »جهادي«، »انقالبي نهادي«خواهان جانشيني آن با  و پنداشتند مي »گذشته
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  1.)1361رحيمي، بودند( و...» واليي«و
افزون برآن، بسياري از اين جوانان كه حتي در ستاد انقالب فرهنگي كار 

با  "نامتناسب"و  "كم تحرك" فظه كار،انقالب فرهنگي را محاكردند، ستاد  مي
از عملكرد آن دلخوش  و )59: 1393پنداشتند (معين،  مي "شرايط انقالبي جامعه

گويد:  ميدر جايي ديگري  ،)1393رئيس وقت شاخه پزشكي ستاد ( ،معين .نبودند
وزارت علوم(فرهنگ و ساختار دولتي به ديدي منفي نسبت  صادقانه بگويم، نگاه و"

طور خاص وجود داشت. چون آن زمان آموزش پزشكي جدا نشده  و آموزش عالي) به
نظارت ستاد انقالب فرهنگي نبود.  بود و آموزش و پرورش هم هنوز مورد توجه و

  ).65(ص. "ه بر وزارت علوم بودجبنابراين، همه تو
حاكميت و دولت  دهد، اين در حالي بوده است كه ميگونه كه اسناد نشان  آن

كم،  يا دست ميان برداشتن، از اندازي نهادهاي قانوني براي وقت، بيشتر در صدد راه
دليل شرايط انقالبي آن دوران بنا نهاده شده  كاهش نهادهايي بوده است كه به

از سوي دولت  "شوراي عالي فرهنگاليحه "تدوين  توان به مي ،بودند. براي نمونه
كه موافقت كلي اعضاي ستاد انقالب اشاره كرد اي  اهللا خامنه وقت به رياست آيت

فرهنگي و حتي رئيس مجلس شوراي اسالمي(علي اكبر هاشمي رفسنجاني) را نيز 
انتخاب نخست وزير بسان رئيس شوراي عالي ستاد انقالب فرهنگي به همراه داشت. 

رئيس  هاي مربوط مجلس و ساي كميسيونؤافزودن مسئوالن سه قوه، ر ،و سپس
عالي انقالب فرهنگي، در  به شوراي "ستاد"سازمان صدا و سيما و حتي تغيير نام 

رسد  تواند نشانه اين خواست و اراده حاكميت باشد كه به نظر نمي مي 1363آذر ماه 
، همسويي داشته باشد. هرچند يادشده هاي يادشده جوانان و دانشجويان با خواست

ا نيز هآن هاياز اين افراد اندكي فروكش كرده و نظردر اين بازه زماني، شور برخي 
  تغيير يافته بود. 

ي و كيفي آموزش پزشكي از بسان وضعيت نابسامان كم آنچهگذشته از اينها، 
به آموزش  فقط، هبودشده  سوي شاخه پزشكي ستاد انقالب فرهنگي انگاشته

                                                                                                                          
نگاه  1360-1361ي دانشگاه انقالب و اسناد جهاد دانشگاهي در سال هاي ها هبراي آگاهي بيشتر به مقال 1

 شود.
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پژوهش و آموزش نيز كلي و  طور آموزش به شد. نامتناسب بودن ميپزشكي محدود ن
با نيازهاي جامعه رو به پيشرفت جامعه ي لعا و ديگر نهادهاي آموزش ها دانشگاهدر 

 نه تنها مورد توجه و 50ويژه در دهه ايراني، موضوعي بوده است كه در گذشته و به
نيز را  دانشگاهيان و روشنفكران بوده است، بلكه حتي، حكومت پهلوياز نقد برخي 

ي متفاوت از دانشگاهيان و روشنفكران) به انديشه درانداختن ( البته با ديدگاه
ود. وانگهي، گزارش ارزيابي جهاد دانشگاهي كه بر پايه بانداخته  "انقالب آموزشي"

 هپوشش دهندپافشرده بود، نه تنها  1361نياز به انقالب فرهنگي در سال  آن بر
بوده است، بلكه حتي  شاخه پزشكي ستاد انقالبي برشمرده در گزارش ها يكاست

خود "، "بريده از فرهنگ خودي"را آموزش عالي ايران  گذاران تماميت و پايه
بنا براين، به نظر ). 63و  69: 1361(جهاد دانشگاهي،  بود... انگاشته  و "باخته

رسد، جداسازي مكانيكي آموزش پزشكي از آموزش عالي و واگذاري آن به  مين
به اين دليل كه از  فقطو  شتآمادگي آموزشي نداگونه تجربه و  نهادي كه هيچ

كردن  توانسته است به برطرف يم است، هاي بيشتري برخوردار بوده بيمارستان
رغم گذشت سه دهه، برپايه  يي كه هنوز بهها يكاستي برشمرده، بينجامد! ها يكاست

بلكه گاه ، رسد مينظر  پابرجا به، نه تنها  هاي ميداني ها و داده وهشژپاز برخي 
  تر نيز شده است. شديدتر و وخيم

  

  ستاد انقالب فرهنگي شكيشاخه پز ينهادهاپيشگذري بر 
رسد، برخي  مياين بازكاوي هر چند شتابزده، شايد از آن رو اهميت بيابد كه به نظر 

اند،  ها، كه در گذشته پشتيبان چنين تغييراتي بوده از نويسندگان اين نگاشته
هاي پيشين خويش پافشاري  ديدگاه هاي گذشته بر ها و يافته دادههمچنان بر پايه 

گو توافق در قلمرو ملي را وشايد بتواند راه گفت  آنها ،دارند. بنابراين بازكاوي
  هموارتر كند. 

كمتر از  يك سند و تغيير آن در بازه زماني نخست اينكه نگاشت دو ويراست از
كم بازنگري در  ي ذهني يا دستها يبرخي پويايدهنده تواند نشان  ميدو سال 

تر بود كه اين تغييرات همراه با  هاي گذشته باشد. هرچند شايد گزيده انديشه
  شد.  ميهمراه  آنهاامانتداري با نقد 
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 زيرا، ،تري است رفژتر و  دوم اينكه بازكاوي اين يافته نيازمند مطالعات گسترده
و اسنادي كه ممكن است بتوان  ها يشهبازكاوي ديگر اند نياز است با كم دست

ترين  ادآوري برخي از مهمبه ي فقط ،همراه باشد. در اين گذر شتابان ،وردآدست  هب
 ،دايجاد شوتواند در ذهن  ميها  كه در نگاه نخست به اين اسناد و نگاشته ينكات

  شود: ميبسنده 
ويژه رويكردهاي نوين آموزشي كه  مد نظري و كارشناسي، بهآآيا از ديدگاه روز -1

شود،  ميكار گرفته  هاكنون ب پيشرفته جهان همي ها دانشگاهدر 
آموزش پزشكي نهادهاي دانشگاهي  تمام هاي آموزشي برنامه "سازي همگون"

كه نيازمند است دربرگيرنده رويكردهاي گوناگون به دانش بشري باشد، گامي 
زي در نهادهاي دانشگاهي رو انديشهرود يا به ركود  شمار مي به پيش به

 انجامد؟ مي
يي برخوردار است؟ آيا با سپردن آن ها ياز چه ويژگ "برنامه آموزشي مطلوب" -2

به اين دليل كه از  فقطگونه دانش و تجربه آموزشي ندارد،  به نهادي كه هيچ
توانسته است به چنين هدفي دست  ميامكانات بيمارستاني برخوردار بوده، 

  يابد؟
از سه  شاكنون پس از گذشت بي توان هم ميهاي انجام شده  وهشژآيا برپايه پ -3

 "همگون"يا حتي  "مطلوب" هاي پزشكي را هاي آموزشي در دوره ، برنامهدهه
 پنداشت؟

ي ها دانشكده "كادر علمي نامناسب "چگونه در نظر بوده است كه با پيوند  -4
ها  خصوص بيمارستان بهداري، بهاكثر مؤسسات وزارت ) و 1(بند  پزشكي نوپا
) به بهبود 7(بند  "از نظر علمي در سطح قابل قبول نبودندكه  ها، و درمانگاه

نظر بوده است بر شمار  ويژه كه در به آموزش پزشكي و درمان دست يافت؟
يا به  ؛افزوده شودنيز  )1393(معين  اي صورت فله پذيرش دانشجويان به

دار از سطح رسخني ديگر، پيوند كادر علمي نامناسب به مراكز درماني نابرخو
تواند  ميرويه شمار دانشجويان (كه  همزمان افزودن بي و علمي قابل پذيرش

تواند به بهبود  مي، )دربرگيرنده دانشجويان كم استعدادتر از گذشته نيز باشد
 درمان و آموزش پزشكي بينجامد؟ 
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...  طور عمده در موسسات مربوط به وزارت بهداري و خصصان بهمت"چنانچه  -5
خصوص  اكثر مؤسسات وزارت بهداري، به"به چه دليل ، "اشتغال داشتند

ها، از نظر علمي در سطح قابل قبول نبودند و در روند  ها و درمانگاه بيمارستان
 ؟خورد تشخيص و درمان و برخي امور پيشگيري، ركود كامل به چشم مي

هاي پزشكي كشور  ه آموختگان دانشكد نيمي از دانش"ها  پايه كدام داده بر -6
تعداد اندكي از آنها  شدند و ميراهي كشورهاي غربي آموختگي  دانشپس از 

 ؟ )6(بند  "گشتند پس از اخذ تخصص به مملكت باز مي
له جم عالي، از آموختگان آموزش درصد مهاجرت دانش آيا شمار و -7

اكنون  هاي پزشكي، پس از گذشت بيش از سه دهه هم آموختگان دوره  دانش
 كاهش يا افزايش يافته است؟

آموختگان  درصد از دانش 10توان ادعا كرد كه نه حتي نيمي، بلكه  ميآيا  -8
از  ،افزايش نيز يافته است آنهاهاي پزشكي كنوني، كه شدت مهاجرت  دوره

 ژه كار برخوردارند؟ وي ي غربي و بهها دانشگاهدانش و مهارت براي پذيرش در 
تواند بدين مفهوم باشد  ميگزارش روا انگاشته شود، آيا ن 6هاي بند  اگر داده -9

آموختگان آموزش پزشكي آن دوران از چنان  كم نيمي از دانش كه دست
اند، كه شايستگي پذيرش يا حتي كار در  دانش و مهارتي برخوردار بوده

باالي آموزشي، پژوهشي و درماني كه از استانداردهاي را كشورهاي غربي 
آموختگان پس از اين تغييرات از چنين  ! آيا دانشاند اند را داشته برخوردار بوده

 اند؟ شرايطي برخوردار بوده
كه براي شروع خدمات پزشكي در سپاه آموختگان  دانشبسياري از " اگر -10

درماني ه خدمات صحيح بهداشتي ئكردند، در ارا بهداشت يا ارتش خدمت مي
(بند بودند  "اوليه در مواردي مانند اسهال، گلودرد، ضايعات پوستي و... ناتوان

توانستند براي ادامه تحصيل  مي ان ناتوانآموختگ دانش اين چگونه نيمي از ،)6
 يا حتي كار از كشورهاي غربي پذيرش بگيرند؟ 

انگاشته  "آموزشي ادغام آموزش پزشكياهداف و اصول "در اين گزارش بسان  آنچه
  رسد: ميبه نظر  بسيار پرسش برانگيز ليلد به دو ،شده است

اهداف و اصول يادشده ارتياط چنداني با اهداف  رسد مينخست اينكه به نظر ن
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ي و كيفي ياد شده داشته باشد.تغييرات ساختاري و گزارش وضعيت كم  
با تغييرات ساختاري و فقط كه ناپيداست چگونه در نظر است كه دوم اين

  دست يافت؟  اهداف و اصول زيرگشايش نهادي نو به 
 شاخه پزشكي ستاد انقالب فرهنگي ابتدا به تدوين اهداف و اصول آموزش"

  :1دغام آموزش پزشكي پرداختا
اسالمي و  هاي تربيت اطباي متعهد بر اساس معارف و ارزش منظور به :)1ماده « 

پزشكي،  رفع نيازهاي كشور در زمينه مسائل منظور بهاصول علمي و فني 
  شود. تأسيس مي موزش عاليآهاي پزشكي در نظام  دانشكده

  است: هاي پزشكي رعايت اصول زير ضروري براي نيل به اهداف دانشكده :)2ماده 
  . تقدم تزكيه بر تعليم؛1
  درماني؛ م بودن تعليم و تعلم و تحقيق و عرضه خدمات بهداشتيأ. تو2
  كشور؛ هاي آموزشي با نيازهاي بهداشتي و درماني تطبيق محتواي برنامه. 3
تخصصي  . استفاده از استادان متعهد، تمام وقت و متبحر در مسائل عمومي و4

  پزشكي.
را پزشكي) مطلوب  آموزش 2(فرآورده پزشكي خصوصيات يك پزشك شاخه ،سپس

  و آن را به شرح زير ترسيم كرد:تدوين 
                                                                                                                          

را  آنها همگرايي نداشت، با بازنگري در اهداف يادشده، كه چندان با تغييرات انجام شده نيز )1394عزيزي(1. 
 وقت ادغام بهداري وزارت با پزشكي آموزش مؤسسات و ها دانشكده كه تفكر اين": چنين بازنگاري مي كند

 باز مباحثات در را جديدي باب و گرفت قوت نظران صاحب برخي و ستاد پزشكي شاخه مسئول سوي از شوند،
پزشكي  آموزش و درمان بهداشت، به مربوط امور در واحد مديريت ايجاد ادغام و اين اصلي اهداف. كرد
 :شد نمودارزير  صورت به
 انساني نيروي تأمين و پزشكي آموزش براي گسترش كشور درماني -بهداشتي امكانات تمامي از استفاده .1

  كشور؛ موردنياز
 در آموزش از قسمتي انجام و تابعه هاي و بيمارستان دانشكده محوطه از پزشكي يها هدانشكد حصار شكستن. 2

  پزشكي؛ آموزش كردن نگر به جامعه كمك براي جامعه
 روح دميدن با بهداري وزارت هاي و بيمارستان سرپايي خدمات مراكز مؤسسات، علمي سطح ارتقاي .3

  .فوق تشكيالت به دانشگاهي
 شاخه درنهايت بهداري، وزارت و مسئوالن دانشگاهي ههاي گرو با نظر تبادل و بحث سال يك قريب از پس

 گروه پزشكي تصويب به كه كرد پيشنهاد را پزشكي آموزش و درمان وزارت بهداشت، تشكيل ستاد، پزشكي
  .)2-1شد( ص. ارسال شوراي اسالمي مجلس به و رسيد دولت هيئت و فرهنگي انقالب ستاد

 .تواند بازتاب دهنده رويكرد ابزارگرايانه باشد نيز درنگ برانگيز است ها كه مي انگاشتن انسان "وردهآفر" .2
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  اعتماد باشد.. بصير و مورد 1
 .داشته باشد . از مشكالت بهداشتي و درماني منطقه خود و كشور شناسايي كافي2

در تمام نقاط  با نظام عرضه خدمات بهداشتي و درماني كشور آشنا باشد و بتواند
  انجام وظيفه كند.

بيماران  ها و درمان پيشگيري و تشخيص بيماريبراي . از دانش و مهارت الزم 3
بتواند بيماران را  مراض جسمي و رواني برخوردار باشد و در صورت لزوم،مبتال به ا
  هاي اختصاصي ارجاع دهد. به بخش

كارمندان فني،  . اين توانايي را داشته باشد كه دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي،4
  اطرافيان بيمار و نيز عامه مردم را آموزش دهد.

آشنايي  تحقيقي، اجرايي و كاربرديهاي  . در زمينه بهداشتي و درماني به روش5
  را به عهده كافي داشته باشد و بتواند رهبري هيأت خدمات بهداشتي و درماني اوليه

هيأت عرضه  هاي الزم را بدهد و خدماتي را كه گيرد و به اعضاي هيأت آموزش
  ارزشيابي نمايد. ،كند مي

داشته  زشكي راهاي پ . توانايي ادامه تحصيل و اخذ تخصص در يكي از رشته6
  ).11-10: 1392 سندگان،ياز نو ي(جمع» باشد

رسد، اين  ميبه نظر  زدر گام نخست در ماده يك اين اهداف درنگ برانگي آنچه
وري شده آ، يادفقطبلكه  ،است كه سخني از گشايش وزارت نويني به ميان نيامده

! در حالي "شود ميپزشكي در نظام آموزش عالي تاسيس  يها دانشكده"است كه 
اند!  ي پزشكي از گذشته در نظام آموزش عالي به كار مشغول بودهها دانشكدهكه 

بيشتر مفاهيم آن به چشم  كه در هايي اين اهداف جداي از ابهام ،آن افزون بر
كم، با  ويژه از رهگذر تغييرات ساختاري، دست هخورد، دستيابي به آن، ب مي

  روست: ههاي زير روب پرسش
با تغيير نام يك  فقطتزكيه به چه مفهومي است و چگونه در نظر بوده است  -1

ياد شده  گشايش وزارتي نو كه از آن با نام (بهداري و بهزيستي)خانه وزارت
داشته  بتواند چون آموزش و رسد نقش چنداني در چند ميو به نظر ن است
 حاكميتي چنين تغييراتي را پديد آورد؟ در همان ساختار ،باشد

آن دوران آموزش، يادگيري و پژوهش از يكديگر جدا آيا در آموزش پزشكي  -2
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  1ه است؟گسست پديد آمد آنها اند، يا پس از تغيير ميان بوده
 فقط، چگونه "نيازهاي بهداشتي و درماني"گذاشتن  يجداي از نامشخص باق -3

تطبيق اي آموزشي با اين نيازها  محتواي برنامه"با تغيير وزارت قرار بوده است 
الزم كه اينتواند در اين زمينه ايفا كند؟ به ويژه  مي؟ وزارتخانه چه نقشي "يابد

شي چه از ديدگاه زوويژه در محتواي آم تغيير بهگرفته شود كه درنظر است 
 د.امكان پذير نباشنظري يا عملي، جز از رهگذر اعضاي علمي 

اند كه  شده مييافت  در وزارت بهداري فقط "متبحر و استادان متعهد"آيا  -4
بتوان با تغيير نام وزارت بهداري و افزودن كار ويژه آموزش به وظايف 

 گرفته شودنظر  است در الزمبه چنين هدفي دست يافت؟  بتوان ،ها پزشك
ي ها دانشكدهاعضاي علمي (به احتمال، نامتعهد و ناكاردان كه قرار بوده است 

دستي در اي وزارت بهداري نيز كه ه بپيوندند و پزشك آنهاپزشكي) نيز به 
به  همچنين، افزوده شوند. آنهابه  اند، هاي آموزشي نداشته ش و مهارتآموز
وقت بودن اعضاي علمي نيازمند تغيير در  يا نيمهوقت  تمامكه رسد  مينظر ن

  وزارت باشد!
در اين سند از آن يادشده، اگر چه  "پزشك مطلوب"ي ها يبسان ويژگ آنچه

نظري و  كم با دو پرسش بنيادي اي است، اما دست دربرگيرنده نكات برجسته
  روست: هروبزير عملكردي 

افزاري قرار بوده است چنين  تغييرات سخت چگونه با تغيير نام يك وزارت و -1
 آموختگان پرورش يابد؟! يي در دانشها يويژگ

 درخواهانه را  ي آرمانها يگژآيا عملكردهاي بيش از سه دهه وي -2
؟ نياز است كه در نظر داشت دهد نشان ميهاي پزشكي  آموختگان دوره دانش

                                                                                                                          
رسد،  يبه چهار دهه، به نظر م كيپس از گذشت نزد كنوني، مطالعات در دسترسشواهد، اسناد، هيبر پا 1

. گذشته از آن، اسناد شود يم دهيپژوهش د ژهيو به و يكارورز ،يآموزش نظر انيم يتر ندهيگسست فزا
رسمي آن زمان بيشتر حكايت از ان دارد، كه بيشترين كاستي آن دوران، كمبود بيمارستان هاي آموزشي زير 

ي پزشكي سبب شده بوده است كه پذيرش دانشجو با محدوديت روبرو شود. بخشي از اين  ها هپوشش دانشكد
ها نيز  گر رشتهدي ه حفظ استانداردهاي آموزش و يادگيري ناشي مي شده است كه درمحدوديت، از پايبندي ب

ي پزشكي نيز خدمات درماني، ها هبه چشم مي خورده است. افزون بر آن در بيمارستان هاي وابسته به دانشكد
 شايد با كيفيت بهتري نيز وجود داشته است
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كه برخي از تهيه كنندگان اين اسناد، با استناد به همين اسناد، همچنان بر 
فشارند. درحالي كه،  ميپا  "دستاوردي بي همتا"كنوني بسان  يتادامه وضع
بسياري  اينكه زبانزدها گذشته از  ي نامناسب بسياري از پزشكها ينقد ويژگ

دانش و رسد.  مياز اجتماعات علمي است، در جامعه نيز پذيرفته شده به نظر 
اي و  درماني منطقه مشكالت بهداشتي و "با  آنهادستي و حتي آشنايي  چيره

ها و مطالعات بازتاب يافته است، با  گونه كه در برخي مشاهده آن "كشوري
 روست. ههاي فراواني روب پرسش

هاي يادشده و آموزش  هايي كه در ادامه اين سند براي دستيابي به هدف رهيافت
ي برشمرده در نظر گرفته شده، جداي از اينكه نيازمند پايش و ها يگژها با وي پزشك

 تري موشكافانه است تا بتوان به داوري "پايه اين تغييرات بر"ارزيابي دقيق عملكرد 
به تغييرات ساختاري انجام شده  بابتوان رسد كه  مي، به نظر نپرداخت آنهادرباره 

 زير هاي رهيافت يادشده اهداف به دستيابي براي سند اين ادامه در. دست يافت آنها
  :است شده پيشنهاد

 كه فراوان نظرهاي تبادل و بحث از پس فوق، خصوصيات با پزشك تربيت براي«
 و دانشجويان ،ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي از نفر صدها حضور با ها ماه طي

  :شد پيشنهاد هشد انجام بهداري وزارت در شاغل درماني -يبهداشت امور مسئوالن
 مراكز كليه براي يكنواحت طور به پزشكي گروه رشته هر در آموزش حداقل. 1

 آموزشي برنامه حداقل تدوين به هدف اين. شود مشخص پزشكي آموزش
  :شد منجر زير شرح به واحد 290 در پزشكي دانشكده

  واحد؛ 23 عمومي دروس و عملي و ينظر واحد 68 پايه علوم دوره) الف
  واحد؛ 30 فيزيوپاتولوژي و شناسي نشانه دوره) ب
  .واحد 6 نامه پايان و واحد 68 كارورزي دوره) ج

 كشور رايج درماني بهداشتي مشكالت و شايع هاي بيماري پزشكي آموزش در. 2
  .گيرد صورت جامعه متن در آموزش از قسمتي و شود گنجانده

 دانشجوي در را مناسب رفتارهاي كه شود متحول نحوي به دانشگاه محيط. 3
 خصوصياتي داراي پزشكي اخالق به متخلق را او و رساند ظهور منصه به پزشكي

  .نمايد شد، داده شرح باال در كه



 بخش اول: ديرينه شناسي جداسازي آموزش پزشكي از پيكره آموز عالي                     22

 چه هر استفاده براي و جامعه احتياجات با مطابق انساني نيروي تربيت براي. 4
 بين تنگاتنگي هماهنگي بايد پزشكي آموزش براي درماني مؤسسات از بيشتر
  . آيد وجود به بهداري وزارت و عالي آموزش و فرهنگ وزارت

 ادغام وقت بهداري وزارت با پزشكي آموزش مؤسسات و ها دانشكده كه تفكر اين
 باب و گرفت قوت نظران صاحب برخي و ستاد پزشكي شاخه مسئول توسط ،شوند

 در واحد مديريت ايجاد و ادغام اين اصلي اهداف. كرد باز مباحثات در را جديدي
  :شد نمودار زير صورت به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، به مربوط امور

 آموزش امر گسترش جهت كشور درماني -بهداشتي امكانات كليه از استفاده) الف
  ؛كشور نياز مورد انساني نيروي تأمين و پزشكي

 هاي بيمارستان و دانشكده محوطه از پزشكي هاي دانشكده حصار شكستن) ب
 كردن نگر جامعه به كمك براي جامعه در آموزش از قسمتي انجام و تابعه

   ؛پزشكي آموزش
 بهداري وزارت هاي بيمارستان و سرپايي خدمات مراكز مؤسسات، علمي سطح) ج

: 1392 نويسندگان، از جمعي( فوق تشكيالت به دانشگاهي روح دميدن با
13-12.(  

قلمرو علمي و ويژه در  به ،سازي و تعيين تكليف كردن گذشته از اينكه همسان
ي پزشكي از ديدگاه ادبيات آموزش عالي و ها دانشكدهبراي تمام  ،آموزشي
بايد داناترين و  چنين نهادهايي كهچرا  ،هاي كامياب جهاني روا نيست آزموده زيست
 ،د كه در نتيجهنباش  را داشتههاي پزشكي  آموختگان دوره رين دانشت دست چيره
د. نباش خودشان هاي آموزشي و درسي ترين افراد براي تدوين برنامه آگاه دنتوان مي
يكسان  هاي درسي و آموزشي درنظر داشت كه برنامهاين امر را است  مزالويژه كه  به

 دستاوردهاي فزاينده علمي روبروست، نه تنهاكنوني كه با ويژه در دنياي  ، بهو ثابت
چنين رويكردي پيامدهاي ناگواري از جمله ركود علمي بر فرايند با كاربست 

ي زيادي ها يآموزش و پژوهش خواهد داشت، بلكه بهداشت و درمان را نيز با دشوار
  .رو خواهد ساخت هروب

  تر از آن، نياز است روشن شود كه :  مهم
توجه به محتواي آن هم بدون  زياد كردن واحدهاي درسيو كم با  فقطآيا  -1
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برشمرده شده در اين  يها ييا حتي برخي از كاست تمام هاي درسي، برنامه
 سند برطرف خواهد شد؟

مورد  يها يتواند ويژگ ميكم يا زياد كردن واحدهاي درسي  فقطآيا  -2
 چشمداشت را در دانش آموختگان پرورش دهد؟

چنين تغييراتي نيازمند دخالت و دادن انجام كه چنانچه پذيرفته شود  -3
ساالر دولتي مانند دو وزارتخانه يادشده است، آيا  گري نهادهاي ديوان تصدي
به هماهنگي تنگاتنگ اين "درستي در اين سند آمده است،  هگونه كه ب همان

  ؟آنهاسازي و ايجاد گسست ميان نياز دارد يا جدا "خانهدو وزارت
موختگان آي علمي اخالقي در دانش ها يعمل، برجستگ راستي در هآيا ب -4

  ؟افزايش يافته است يا برعكس
كدام يك از ديگر اهداف يادشده در اين اسناد دست يافته شده است؟  به -5

تغيير خواهان به چنين اهدافي دست يافته  همچنين اگر به پنداشت برخي از
 فقطشده است، چه پيوندي با تغييرات انجام شده دارد؟ (براي نمونه، اگر 

بسان دست يافتن به يكي از اهداف رويه شمار پذيرش دانشجو  افزايش بي
ها حتي در  ت علوم گوي سبقت را در بسياري از رشتهرانگاشته شود، آيا وزا

 بدون اينكه ) نبرده است؟يلمي (كارشناسي ارشد و دكترهاي ع باالترين دوره
هاي اين گسترش بي رويه كه در مطالعات زيادي  برآسيبكه در نظر باشد 

ي زيادي را براي كشور فراهم ساخته است، انگشت ها يبازتاب يافته و دشوار
 نهاد. 

اين تغييرات  انجام شود، كه استبوده سرانجام اينكه چنانچه تغييراتي نيز در نظر  
در  هاي اخالقي و دگيري و منشاست كه به يا بوده افزاري بيشتر تغييرات نرم

منش  و همچنين روش و هاي يادگيري درسي، روش يها درونمايه برنامه ،نتيجه
گيري اعضاي علمي و  هاي چگونگي بكار و دانشجويان و حتي روش اعضاي علمي

با دانش بيشتر آن هم كه رتباط دارد وساختاري ا يپذيرش دانشجو تا تغييرات كم
  ها. وزارتخانهتا تغيير در  پيوند داردعلمي  يها اعضاي علمي و گروه هاي ومهارت
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با پيشنهادهاي شاخه پزشكي ستاد انقالب  تغييرات انجام شدهمقايسه 
  قانوني  -حقوق از نگاه فرهنگي

تصويب  به است كه آنعملي  دستاورد ،اين تغييرات ديگر نكته مهم و درخور درنگ
 . با نگاهي گذراانجاميد "قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي "

از پيشنهادهاي شاخه كه  اي نكته كه تنهاتوان دريافت  ميبه سادگي  به اين قانون
بازتاب نيز در قانون ياد شده و پزشكي ستاد انقالب فرهنگي شايد بتوان پنداشت 

  خورد: مياين قانون به چشم  1يافته است، مفهومي كلي است كه در ماده 
مين و أاز امكانات پزشكي كشور در جهت ت مطلوب و هماهنگاستفاده  "

  "1پزشكيپژوهش بهداشت و درمان و آموزش تعميم 
و رهيافت ، اصوليك از اهدافدربرگيرنده هيچرسد  به نظر نمي اين ماده نيز

   د.باشپيشنهادي شاخه پزشكي ستاد انقالب فرهنگي  هاي
 2"بهزيستي و بهداري وزارت تشكيل قانون"با نگاهي به ماده يك  هر چند

درمان و  تفاوت بنيادي آن با قانون جديد وزارت بهداشت،توان دريافت كه تنها  مي
 است،شود بر پايه پيشنهادهاي ياد شده انجام شده  ميكه پنداشته  موزش پزشكيآ

رسد  ميبه نظر ن ن همآ است كه "تعميم آموزش و پژوهش پزشكي "افزودن
   جامعه باشد. م تعميم پذير به تما همچون بهداشت، درمان و بهزيستي

سازي برخي از اصول قانون اساسي درباره  بر پيادههمچنين در اين قانون 
 ،صل سوما 13و 12، 4از جمله به بندهاي  فنون، علوم و و پژوهش بهداشت،

                                                                                                                          
 و بهداشت و تعميم تأمين جهت در كشور پزشكي امكانات از هماهنگ و مطلوب استفاده منظور به -1ماده  .1

 اهداف از قسمت آن و سوم اصل 13 و 12 و 4 بندهاي تحقق و پزشكي پژوهش و آموزش و بهزيستي و درمان
 از باشد، مي بهزيستي و درمان و بهداشت خدمات به مربوط كه ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 29 اصل
 ناميده وزارت اليحه اين در پس اين از كه پزشكي آموزش و و درمان بهداشت وزارت قانون اين تصويب تاريخ
 .)09/07/1363درمان و آموزش پزشكي، مصوبه  گردد (قانون تشكيل وزارت بهداشت، تشكيل مي ،شود مي
 تنظيم و اجتماعي و تأمين توانبخشي و درماني خدمات و اجتماعي رفاه و بهداشت تأمين منظور به -1ماده. 2

 بهداري وزارت عهده به مربوط قوانين به موجب كه وظايفي ساير دادن انجام  همچنين جمعيت، امور و خانواده
 اين تصويب تاريخ از مذكور خدمات  اجراي در هماهنگ نظام نيز ايجاد و شده گذاشته اجتماعي رفاه وزارت و

بهزيستي، مصوبه  و بهداري وزارت تشكيل گردد(قانون مي تشكيل و بهزيستي بهداري وزارت قانون
14/06/1355(. 
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از اين سه بند در قانون جديد  شايد ياد كردن. 1استشدهاشاره اي گزينشي  گونه به
 "خودكفايي در علوم و فنون"و  "تعميم بهداشت و بيمه"، "پژوهش"بر  فقطكه 

ام كه  اصل سوم و همچنين اصل سي 3ناديده انگاشتن بند  پافشاري دارد، و
 و سازد مياساسي را درباره آموزش و آموزش عالي روشن  سوگيري بنيادي قانون

خواهانه برخي از اين  هاي عدالت توانست با برخي از آرمان ميشايد 
اي كه شايد بتوان  گونه بهگان همسويي داشته باشد، بي دليل نباشد. ددهن پيشنهاد
نهاد گير و پيش افراد تصميم ها و عملكرد نهادها و پنداشت  واگرايي ميان آن را
  گان انگاشت. ددهن

بجز جداسازي آموزش پزشكي از آموزش عالي  كه روشن نيست ،گذشته از اين
درمان و آموزش پزشكي،  ،به وزارت بهداشت و تغيير نام وزارت بهداري و بهزيستي

پايه چه  اگر به اجرا گذاشته شده باشد، چگونه و بر -شده ديگر پيشنهادهاي داده
ويژه نياز  ده است؟ بهشهاي حقوقي و قانوني و از سوي چه نهادها يا افرادي اجرا  پايه

تنها تغييرات چشمگيري كه در قانون جديد درباره تغييرات كه نظر داشت  است در
  است:شده بسنده زير به دو نكته  ،خورد ميچشم  در آموزش پزشكي به

 با ،"دانشگاه"به  "ها دانشكده"تغيير نام  باتنها  وشكلي، بازآرايي ساختاري -1
سسات آموزشي ؤي گروه پزشكي و مجتمع ها و مها دانشكده"درهم آميختن 

هاي وزارت بهداري و بهزيستي كه توان آموزشي  و آن تعداد از بيمارستان
حتي اين  ،كهناي با پافشاري بر و ؛"2به نام دانشگاه علوم پزشكي ،دارند

 كشور باشد.  "هاي آموزشي در چارچوب سياست"تغييرات شكلي نياز است 

                                                                                                                          
هاي علمي، فني، فرهنگي و اسالمي از  ل سوم: تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينهصا 4بند  .1

  طريق مراكز تحقيق و تشويق محققان.
فقر و برطرف ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت رفاه و رفع  اصل سوم: پي 12بند 

اصل سوم:  13بهداشت و تعميم بيمه. بند  هاي تغذيه و مسكن و كار و ساختن هر نوع محروميت در زمينه
  فنون وصنعت وكشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. تامين خودكفايي در علوم و

وزارت  يي گروه پزشكهاوزارت موظف است از ادغام دانشكده نيا "قانون تشكيل وزارت بهداشت...:  6ماده  2.
 وزارت بهداري و هاي مارستانيو آن تعداد از ب يها و مؤسسات آموزشو مجتمع يعال آموزش فرهنگ و

نسبت به توسعه  و سيرا تأس يهاي علوم پزشكدارند دانشگاه يوزارت كه توان آموزش نيمنتقله به ا يستيبهز
آوردن امكانات و وسائل و  فراهم كشور با يعالهاي آموزش  استيدر چهارچوب س ديمراكز جد جاديآنها و ا

 .ديالزم اقدام نما زاتيتجه
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به  "ريزي آموزش پزشكي مشي و برنامه گذاري، تعيين خط سياست"واگذاري  -2
كارويژه نيز بايد  اينوزارت تغيير نام يافته، با پافشاري بر اين نكته كه حتي 

 1به تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي برسد.
شود، در تبصره  ميت نوپا داده ربه وزا از رهگذر اين قانون كهرغم اندك اختياراتي  به
  به روشني آمده است:  6ه دما 3

 ضوابط زيدانشگاههاي كشور و ن ريحاكم بر سا يضوابط و مقررات آموزش هيكل "
 يانقالب و وزارت فرهنگ و آموزش عال يعال اعالم شده از شوراي يمقررات آموزش و

  ."حاكم و مجري خواهد بود يدانشگاههاي علوم پزشك مورد در
هاي آموزشي اين  ن ترتيب، در اين قانون گذشته از محدود ساختن كارويژهديب

ي پزشكي ها دانشگاه، از ديدگاه نهادي نيز حتي بودجه پيشينوزارت نوپا به مقررات 
 آنهابودجه تحقيقاتي  و خواهد داشت "اي رديف جداگانه" ها دانشگاهمانند ديگر 

بنابراين،  قرار خواهد گرفت. آنها، در اختيار با قرار گرفتن در بودجه وزارتفقط 
توانست يا  ميگرفت، چگونه  ميعهده چنانچه، اين وزارت اختيارات بيشتري را بر

  قانوني ياد شده رها شود و تغييراتي را پديد آورد.  اي هتواند، از بند بايست مي
مانند هر تغيير  ،كه روشن نيست كه چنين تغييرات شكلي و صوري، به هر حال

تواند به  ميهاي زيادي به همراه دارد و  هزينه ساالري كشور، ديگري در نظام ديوان
توان در كمشكش  ميهنوز پيامدهاي آن را و  داري نيز بينجامد هاي دنباله تنش

نظر اين را است  الزمويژه  بهميان نهادها و افراد ديد، با چه هدفي انجام شده است؟ 
اندازه اجرايي  چه تا كه پيدا نيست -شاخه پزشكي  تغييرات پيشنهادي كه داشت

پوشي از آثار و پيامدهاي مثبت و  با چشم ،تغييرات انجام شده رگييا د -شده است
قانوني بازتاب يافته در قانون پيوند و  يمنفي آن، تا چه اندازه با تغييرات حقوق

    دارد؟ همبستگي
آنها را ند ا ين ترتيب، جداي از ناهمسويي ميان تغييراتي كه برخي در نظر داشتهدب

آفرينان اصلي آموزش عالي و  پيداست كه چه گستره از اجتماعات و نقشو نااعمال كنند 

                                                                                                                          
كه  است خانهوزارت نيبه عهده ا يپزشك يآموزش زييرو برنامه يمشخط نييتع گذاري، استيس "– 7ماده  1.
  ."برسد يانقالب فرهنگ يعال شوراي دييبه تأ ديامور با نيا
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تواند   ميقانوني انجام شده، كه  ت حقوقي وااند، تغيير داده ميآموزش پزشكي را پوشش 
گذران با پيشنهاد دهندگان نيز باشد،  گيران و حتي قانون ناهمسويي تصميمبازتاب دهنده 

  روست: ههاي بنيادي زير نيز روب با پرسش
به  هاي خدمات درماني، با ديگر كارويژه اي، نه چندان همگون افزودن كارويژه -1

كم در آن زمان نه از نيروي انساني  نهادي با اختيارات قانوني اندك، كه دست
 ريزي آموزش عالي برخوردار گذاري و برنامه هاي سياست زيست آزمودهو نه از 

هاي اصلي  نقش و كارويژه با ناديده انگاشتنكه  رسد ميبه نظر  كه بوده است
ترين  تواند به اصلي ميهمراه بوده است، آيا ن در اين امورنهادهاي دانشگاهي 

در  ريزي كالن و رنامهگذاري و ب هاي اين نهاد كه نياز است به سياست كار ويژه
قلمرو ملي براي فراهم ساختن دسترسي همگاني به بهداشت، خدمات درماني 

ترين  ترين حقوق شهروندي و پيرو آن مهم و بهزيستي، كه يكي از بنيادي
 هاست، آسيب برساند؟ دولت-هاي ملت هژوظايف و كاروي

هاي همگون  گيري نهاد پيامد آن شكلترين  چنين تغييرات شكلي، كه كمآيا  -2
ساالر دولتي  هاي يكسان در دو نهاد ديوان وحتي هم نام و با كارويژه و موازي

 هاي سرباري را براي كشور به همراه ندارد؟ است، هزينه
ي انجام شده، از ها يگذار اين تغييرات تا چه اندازه توانسته است به هدف -3

 رهگذر تغييرات انجام شده دست يازد؟
و نه در اندازه  ياد شده هاي وشن دادن به پرسشترديدي نيست كه پاسخ ر

يا حتي برخي منافع هاي سياسي  بيشتر با سوگيري ،رسد ميه به نظر ادعاهايي ك
نيازمند مطالعات فراگير و ژرف است و فردي، نهادي يا حتي بخشي همراه 

رسد تاكنون از سوي  مينظر ن به طرفانه، فرابخشي، فراگروهي و روشمند است كه بي
دار از سوي  كرانه هر چند مطالعاتي ،انجام شده باشدچنين مطالعاتي فرد يا نهادي 

شده رو كوشش  هاي پيش وهشگران و نهادها در دسترس است. در بخشژبرخي پ
 آنهاها پاسخي براي  ها، اسناد و گفته پژوهش دستهاي اين  با تكيه بر يافتهاست تا 
  شود. جستجو





 

  
آن به  وستيو باز پ يآموزش پزشك يجداساز يشناس نهيريد: بخش دوم

  يا آموزش عالي؟ وزارت عتف
تغييرات شتابزده  كه رسد مينظر  به گونه كه در بخش نخست خاطر نشان شد، همان

اين تغييرات دادن انجام  كه بر انجام شده، با اهداف برشمرده شده از سوي گروهي
همچنان بر  آنها هرچند برخي از ندارد،همسويي چنداني  ،اند كرده ميپافشاري 

  فشارند. ميتداوم آن پا 
با كرد، همانند هر تغيير  بيني شد پيش ميگونه كه  اين رخداد، همانحال،  هر  به 

آفرينان و  ميان نقشهاي پايداري را  تنشتواند  ميناروشمندي  اهداف ناروشن و
اين بازتاب يز پس از گذشت بيش از سه دهه، نن اكنو هم .پديد آوردنفعان آن  ذي

در و گاه پيشين حتي همراهان  و گيران توان در ميان برخي از تصميم ميها را  تنش
يابد،  مينيز راه به قلمرو عمومي  گاه كه گه آنهادريغ برخي از راه با هاي هم واكنش

  ديد.
  

 تروزا از كيـپزش وزشـآم يجداسازجدي، آشكار، رسمي و قانوني  پيشنهاد
 و تحقيقات ،علوم وزارت به آن بازپيوست و كيـپزش وزشـآم و انـدرم ،تـبهداش

  هنگام بررسي 1381سال  در ،شوراي اسالمي ششم مجلسبار در  نينخست ،فناوري
لدين از سوي نورا »فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت وظايف و اهداف اليحه«

بسان اصالحيه بدان افزوده  ،مجلس از اعضاي كميسيون بهداشت ودرمان ،پيرموذن
، به قرار انجاميد به تصويب آن نخست كه هاي چنين پيشنهادي را وي دليل شد.
  :استبرشمرده  زير
 در قالب وزارت بهداشت و درمان عمالً يو توسعه علوم پزشك شرفتيپ 

  است؛ رممكنيغ
 در اثر اي براي جداسازي بود،  كمبود پزشك و ارتقاي كيفيت درماني كه بهانه

عملكرد وزارت بهداشت... به بحران پزشكان بيكار و كيفيت پايين خدمات 
  ؛درماني انجاميده است
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  ناهمگون آموزشي، پژوهشي، درماني، هاي  كارويژه وچندگانگيگستردگي
 وزارت بهداشت انجاميده است؛ دارويي، هالل احمر، بهزيستي به ناكارامدي

 رساني بهينه  هاي ناهمگون از وزارت بهداشت براي خدمت كاستن كارويژه
 درماني؛ –بهداشتي 

 به  ازميان برداشتن ديوارها ميان علوم گوناگون و جاني دوباره بخشيدن
   ؛ي علمي ها شوهژپ

 1.قانون برنامه سوم توسعه 99سازي آموزش عالي در چارچوب اصل  يكپارچه 
را تصويب ي خود چنين پيشنهادي أرسد پيرموذن و نمايندگاني كه با ر ميبه نظر  

برخورداري از  و ناروا پيشرفت دانش ديگر به ، همچون بسياريكردند
 گرو عملكرد نهادهاي در فقطرا  و فرهيخته زبردست ،داناآموختگاني  دانش
 ،همانند همتايان گذشته خود ،آنها .پنداشتند ميها  ساالري چون وزارتخانه ديوان

 يابي به اهدافي براي دست برپايه پيشنهادهاي شاخه پزشكي ستاد انقالب فرهنگي
بسنده  پيشنهاد تغييرات ساختاري در سطح وزارت به فقط آرمان گرايانه به نسبت

 ،اند شمردهربآنها يابي به اهدافي كه  اي دستبر، به تنهايي كه تغييراتي كرده بودند.

                                                                                                                          
اكثريت نمايندگان مجلس  يأهاي در خور درنگي كه با ر استداللدر برداشتن  و دليل اهميت موضوع به .1

  شود: گوي كوتاه پيرموذن با جام جم پانويس مي اسالمي همراه بوده است، گقت و ششم شوراي
 و توسعه علوم شرفتي، تجربه نشان داد كه پ1364از وزارت علوم در سال  يپس از جدا شدن آموزش پزشك 

 وي پزشك يدانشجو تيبه بهانه ترب ييجدا نياست ا رممكنيغ در قالب وزارت بهداشت و درمان عمالً يپزشك
 كاريب وزارتخانه، كمبود پزشك به بحران پزشكان نيا تيفعال جهيصورت گرفت؛ اما در نت يدرمان تيفيك يارتقا

 متعدد فيوظا يستردگكرد: تجمع و گ حيتصر يو آمد. نييپا يخدمات درمان تيفيشد و ك ليجوان تبد
 وزارتخانه، عمال وزارت بهداشت و درمان را كيدر  يستي، هالل احمر، بهزيي، داروي، درمانيقاتي، تحقآموزشي

 متحول آن تيريهم مد ريوز رييو با تغ ستيقادر به اداره آن ن يريوز چيكرده است كه ه ليتبد يا وزارتخانه به
 بر يو براساس برنامه سوم توسعه، مبن يناكارآمد نيمجلس افزود: به خاطر ا ندهينما نيا نخواهد شد.

 بهداشت مربوط به آن از وزارت يها و دانشكده يجدا شدن آموزش پزشك شنهاديپ يآموزش عال يساز كپارچهي
 نيا بيتصو مصوبه گفت: با نيبااشاره به آثار ا رموذني.پديرس بيبه تصو ندگانينما تياكثر يأو درمان با ر

 تيفيبا ك يدرمان و يخود، كه ارائه خدمات بهداشت ياصل فيوزارت بهداشت كوچك شده و به وظا اوالً قانون
در  يو پژوهش يعلمي، قاتيتحق يو كارها زدير يها فرو م دانشكده نيب يوارهايد ايرسد و ثان يمناسب است، م
گفت: در همه  يآموزشي ها مارستانيدرباره سرنوشت ب ليمردم اردب ندهينما .رديگ يتازه م يوزارت علوم، جان

ها در حوزه  مارستانيب نيا ،شود، لذايم فيتعر يآموزش يها مارستانيبا ب هاي پزشكي دهدانشك ايدن يجا
 29( جام جم آنالين، دهنديخود ادامه م تي، به فعاليو بهداشت يدرمان التيو تشك يپزشك يها دانشكده
 .)1381خرداد 
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  .برد نميراه به جايي 
ر درنگي دادند. اين درميان نمايندگان مجلس شمار اندكي هشدارهاي درخو

اسناد  و اليحهپيشنهاد  يافته در بازتاب كارشناسي هايرويكردبرخي هشدارها با 
 است.برخوردار  همسويي زيادي از "ساختار دبيرخانه شوراي تغيير"پشتيبان 

و  "استقالل دانشگاهي "از  1"نهادهاي دانشگاهي" پافشاري بر نياز به برخورداري
كه نهادهاي بود بلكه بسان نيازي اي نظري،  نه تنها بسان يافته "آزادي علمي"

دانشگاهي ايران از زمان گشايش براي حفظ و پاسداري آن سخت كوشيده و بهاي 
مطالعات دستاوردهاي به آن،  سنگيني نيز براي آن پرداخته بودند. افزون بر

ايراني و همچنين  انجام شده از سوي پژوهشگران گوناگون 2اي شناختي زمينه آسيب
از جمله بيانيه پاياني  ها بيانيه كه در بسياري از المللي بينهاي نهاد  رهيافت

ونسكو و همچنين ي "يست و يكمآموزش عالي در سده ب المللي بينكنفرانس "
كه در تهران برگزار شده بود، اشاره كرد.  دستاوردهاي كنفرانسي كه با همين نام،

هايي كه با آن  از بحران را ها دانشگاهرفت  راه برون المللي بينهاي ملي و  اين يافته
ويژه در كشورهايي مانند ايران، كه كوشش شده بود  بهدست به گريبان بودند، 
بماند، در برخورداري از دو  گري باقي سنتي و تصديساالري  دانشگاه در چنبره ديوان

بسان پشتيباني براي بازگشت به  "آزادي علمي"و  "استقالل دانشگاهي" اصل
ي ها يرغم دستكار به ياد شده اصل دوكردند.  مياي دانشگاهي توصيف ه كارويژه

 "و "بند در از جمله ، از سوي افراد و نهادهاي گوناگون نويس اليحه پيشدر  زياد
  .3وظايف و تشكيالت وزارت عتف، بازتابي روشن يافت ماده يك قانون اهداف،

اليحه:  اصول راهنماي تدوين معيارهاي ارزيابي "اي با نام  همچنين در مطالعه
سوم توسعه از قانون برنامه  99ها، اهداف و انتظارات ماده  ملي درباره ضرورتأت

كه از ، "هاي محوله جديد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موريتأتغيير نام و م
 و با هاي مجلس شوراي اسالمي در مركز پژوهش "ميز آموزش عالي"سوي 

                                                                                                                          
آموزي و ديگر نهادهاي آموزش عالي كه با  است نهادهاي دانشگاهي را از نهادهاي آموزش عالي مهارت نياز .1

 شوند، از يكديگر بازشناخت. اي اداره مي الگوهاي رهبري و مديريتي جداگانه
  اشاره كرد. ها دانشگاهگاه روساي دشناختي از دي هاي مطالعات آسيب توان به يافته مي ،براي نمونه .2
 ي.قاتيو تحق يها، مراكز علم و استقالل دانشگاه يآزادي علم ميحفظ و تحك -و بند و ماده يكم:  .3
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ستادي آموزش  مديران نهادي واز پردازان و حتي برخي  مشاركت فراگير انديشه
كه  را آنهاترين  كه برخي از مهم .شده بود معيار برشمرده 45 ،انجام شده بود عالي

سطح ملي و نهادهاي دانشگاهي  دو درتوان  مي با اين موضوع پيوند بيشتري دارند،
  چنين برشمرد:به شرح زير 

  تغييرات مورد نياز پيشنهادي در سطح ملي: -الف
 هاي علمي در سطوح مختلف سياستگذاري التزام به مدخليت و كاربست روش -1

 ملي، بخشي، وزارتي و دانشگاهي؛در مقياس 

 ابتدايي تا دانشگاه؛دوره آموزش عالي از در فرايند سياستگذاري يكپارچگي  -2

موريت وزارت عتف به سوي تدوين و پيشنهاد أگيري م تغيير و جهت -3
فناوري و  تحقيقاتي، ،هاي علمي هاي راهبردي در زمينه ها واولويت سياست

 زي حمايتي ونظارتي،ري آموزش عالي و ايفاي نقش برنامه

 كنندگي و نظارت؛ گرايي به سياستگذاري، تسهيل تغيير نقش دولت از تصدي -4

يش روابط ابه سمت افز "از باال به پايين"گيري  گيري نظام تصميم تغيير جهت -5
تحقيق و  ،علم ريزان و مجريان در نظام برنامه تعاملي بين سياستگذاران،

 .فناوري
  پيشنهادي در سطح نهادي(دانشگاهي):تغييرات مورد نياز  -ب

 ؛اه جايگزيني رهبري علمي به جاي رهبري اداري در مديريت دانشگاه -1

اعطاي نقش متوازن به همه بازيگران علم و پذيرش نقش دانشگاه به عنوان   -2
 بازيگر اصلي نظام علم، تحقيق و فناوري؛

كت ت امنايي و مشارأاز طريق هي ها دانشگاهآزادي علمي واستقالل  -3
، آموزشي، تحقيقاتي و اداري در تمشيت و تدبير امور علمي دانشگاهيان

 ؛ها دانشگاه

 اشتغال زا؛ زا و مولد دانش و نه صرفاً تلقي دانشگاه به عنوان نهادي انديشه  -4

هاي  هاي الزم براي ايفاي نقش نقادي دانشگاه در تمامي زمينه ايجاد زمينه -5
(ايماني و  اقتصادي و علمي كشورحيات سياسي، فرهنگي، اجتماعي، 

 .)245-246: 1380جاوداني، 
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بود كه عليرضا نوري، رئيس كميسيون بهداشت و  ي يادشدهها دليل سببشايد به 
بر  مبتني كميسيون يكي از اعضاي آنبا توجه به پيشنهاد درمان مجلس آن دوره، 

را تنها راه حل  ها دانشگاهاستقالل  ،به وزارت عتف موزش عاليآطرح بازپيوند  ارائه
   .درك براي مشكالت آموزش عالي قلمداد ممكن 

مطالعات پراكنده،  در يگاه كه هاي ناآشكاري اين اصالحيه، بار ديگر به تنش
گيران  برخي تصميمهاي  گفته و علوم پزشكي فرينانآبرخي نقش ي ها ينظرسنج
ها  ها و نهاد برخي افراد، گروههاي گوناگون  يافت، دامن زد و به واكنش ميبازتاب 

  انجاميد. 
  

  درمان و آموزش پزشكي ،واكنش وزارت بهداشت -الف 
هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  استداللرسمي كه بيانگر واكنش و  ياسناد

هاي  در رسانه آنچهاما  .باشد در دسترس نيست ششم در مخالفت با مصوبه مجلس
الرانه و سا ديوانبيش  كم و، بازتاب يافته است1381در تير ماه سال گوناگون 

براي  .تاسهرچند دربرگيرنده نكات درنگ برانگيزي نيز  ،رسد مينظر  نگر به بخشي
وزير وقت  ،جم آنالين كه واكنش مسعود پزشكيان نمونه، برپايه گزارش جام

درباره ادغام آموزش پزشكي در وزارت علوم را  ،درمان و آموزش پزشكي ،بهداشت
نكات زير را براي مخالفت خود   بازتاب داده است، پزشكيان بدون استدالل استواري

  با مصوبه برشمرده است:
 امكان ناپذيري اجراي طرح آموزش پزشكي؛  -1

و قوانين وزارت بهداشت، درمان و ناهمسويي آن با برنامه پنج ساله سوم  -2
 آموزش پزشكي؛ 

 آموزشي كشور؛ايجاد سردرگمي و ابهام در سيستم درماني و  -3

 صد مراكز درماني به نهادهاي آموزشي؛رد 55وابسته بودن  -4

 ؛ضربه زدن به جامعه و دربرابر هم قرار گرفتن نيروها -5

(برگرفته از  ها در كشاكش تقسيم قدرت شدن هدف و از ميان رفتن انگيزه گم -6
 ).1381جام جم، تير 
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زده شده  مصوبه شگفترسد از اين  ميكه به نظر  معاون آموزشي وزارت بهداشت
اين پيشنهاد درتصويب يندگان نماناگهاني و غافلگيركننده روش  بهفقط  ،بود

  :پافشاري كردزير واكنش نشان داد و بر سه نكته 
 وارد آورد تواند به دولت و مردم مياين مصوبه  هاي جبران ناپذيري كه آسيب -1

 درستي روشن شود)؛ هها ب اين آسيب آنكه(بدون 
دفاع هاي وزارت بهداشت هنگام طرح پيشنهاد براي  نبود نمايندگان و معاون  -2

 ؛1از عملكرد وزارت و دستاوردهاي مثبت آن
 گيري. نگري بيشتر درباره اين تصميم رفژپيشنهاد درنگ و  -3

گيري شتابزده هرچند بسيار  ي وزارت بهداشت در برابر اين تصميمها يگير موضع
ماند، اما، افزون بر روا بودن نقد  ميرسد و به واكنشي ديواني  مينظر  كلي به
ست، زير ابرگيرنده دو نكته اساسي و كلي ردر اين فرايند، د آنهاشناختي  روش

  خورد: ميبه چشم  نيز ي ديگر مليها يگير كه در بسياري از تصميم
  در برابر اين تغييرات و ذينفعان  آفرينان نقشاز برخي پايداري اشاره بر

از ديدگاه نظري و  ، كه"گرفتن نيروهار در برابر هم قرا"وشتابزده و ناگهاني 
هاي تغيير را در عمل با ناكامي  ترين طرح تواند درست مينيز  ها زيست آزموده

 رو سازد؛ هروب
  منافع بخشي ،كه بر سر تقسيم قدرت ييها يگير تصميمانگشت نهادن بر ،

بدون در نظر  ،سازي زمينه براي تغيير و سرانجام مادهآ بدون ،بدون مطالعه
 انجامد. مي "ها شدن هدف گمو انگيزگي  بي"انجام شود به گرفتن منافع ملي 

 ي در كنش سترون باقي خواهند ماند.يها يگير روشن است كه چنين تصميم
  
  واكنش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -ب

گيري شتابزده از سوي نمايندگان مجلس  ) اين تصميم1393(مصطفي معين 

                                                                                                                          
نبود نمايندگان و معاون هاي وزارت بهداشت به هنگام تصويب اليحه وزارت عتف و از جمله پيشنهاد ناگهاني  1

ملزم بوده است در  بهداشتدر حال گشايش عتف، كه به هر حال، وزارت  بازگشت آموزش پزشكي به وزارت
چارچوب قوانين آموزش عالي ، كارويژه آموزش عالي خود را انجام دهد، آيا نيمي تواند نشانگر كم اهميت دادن 

  به كارويژه آموزش در اين وزارت انگاشته شود؟!
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  كند: ميشوراي اسالمي را چنين روايت 
زماني كه ما طرح تحول ساختاري آموزش عالي را به مجلس ارائه كرديم، آقاي «
داد و به تصويب رسيد. بنده  [!]ذن، نماينده اردبيل، اين پيشنهاد را في البداههؤپيرم

بيني نشده بود، دولت هم  و چون در اليحه ما پيش [!]از قبل در جريان امر نبودم
مذاكرات مجلس ولي در  ،خواستيم فراتر از اليحه برويم ميتصويب نكرده بود. ما ن

اعالم كردم اگر مجلس تصويب كند، مطيع خواهيم بود. مجلس هم تصويب كرد و 
آن روز از وقتي  به دولت ابالغ شد كه طي دو ماه آيين نامه اجرايي آن را تهيه كند.

جلسه هيئت دولت تمام شده و وزير بهداشت هم رفته  مجلس به دولت بازگشتم،
بود. آقاي خاتمي در حال خارج شدن از دولت بودند، وقتي درباره اين طرح به 
ايشان توضيح دادم، گفتند بسيار عالي است. بعد كميسيون مشتركي از بعضي از 

طحي براي يافتن راهكار اجرايي آن اعضاي دولت و مجلس از جمله من و آقاي اب
تشكيل شد. در اين مدت مراجعات گروه پزشكي و مسئوالن وزارت بهداشت به 

ت وزيران، آقاي خاتمي گفتند كه أو در جلسه بعدي هي دولت و مجلس شروع شد
-76 ص.(»اين طرح انجام شود! و اين فرصت هم از دست رفت مصلحت نيست فعالً

75.(  
اين پيشنهاد تغيير را  ابعادرخداد، هرچند بسياري از اين  ازروايت كوتاه معين 

جداي از درست يا نادرست انگاشتن اين  كه توان دريافت مي، ولي كند ميروشن ن
نشيني مجلس و  به عقبسرانجام همراه بوده كه  فراواني يها يتغييرات، با كاست

  هيئت دولت انجاميده است:
اي كه حتي توافقي ميان دو  گونه هب ،بدون مطالعه و شتابزدهگيري  تصميم -1

ست، انجام نگرفته آنها عهدهشد اداره آموزش پزشكي بر مينهادي كه انگاشته 
اين فرينان اصلي كه كاميابي يا ناكامي آاين كه نقش، نقش  بود. جداي از

ست، ناديده انگاشته شده بود. مانند آنهاتغييرات در گرو همسويي و همكاري 
تغييري، چنين تغييراتي، همچون تغيير پيشين در اين زمينه، حتي هر برنامه 

اي همراه بوده است، از  هاي خيرخواهانه اگر پنداشته شود كه با خواست
توان  ميويژه ملي  هجهاني و ب هاي آزموده ديدگاه دانش مديريت تغيير و زيست

گسست آموزش  .باشدداشته توانست  مينبيني كرد كه كاميابي چنداني  پيش
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نمونه بسيار  وزارت عتف،بازپيوست آن به پيشنهاد پزشكي از آموزش عالي يا 
خوبي از ناكامي اين گونه تغييرات نسنجيده است كه هنوز كشمكش زيادي را 

از سه دهه، هر از گاهي،  به همراه دارد. به همين دليل، پس از گذشت بيش
 .شود زده ميها دامن  به اين تنش

به درهردو بار اينگونه تغييرات، دادن انگاري انجام  ناشي از ساده زدگي شتاب  -2
شود در يك بازه زماني دو ماهه و در كميسيوني  مياي است كه پنداشته  اندازه

 ظرن در نامه اجرايي آن را، بدون توان آيين ميچند نفره از مديران رده باال 
گرفتن ابعاد انساني، علمي، مالي، اداري و... و بدون مشاركت و آمادگي براي 

 فرينان اصلي، آن را عملي ساخت!آپذيرش تغيير از سوي نقش 
چنين تغييراتي دادن نبود آمادگي در هيچ يك از دو وزارت براي انجام  -3

 پرهزينه!
  
  واكنش نمايندگان مجلس شوراي اسالمي -پ
 نوپايبازپيوست آموزش پزشكي به وزارت  مجلس به پيشنهاد ي باالي نمايندگانأر

هر چند نسنجيده است  ،با اين برنامه تغيير آنهاهمسويي بيشتر  دهنده نشانعتف، 
ي ها يسوگيرتابزدگي در شزدگي و  بيشتر بازتاب دهنده سياستتواند  ميكه 

 از نمايندگان غم اين همگرايي باال، برخيراما به  1،باشد ها يگير تصميم و سياسي
  نهند. ميبرانگيزي انگشت  نكات بسيار درنگ بر ي سياسيها يبا سوگير

 با تيزبيني ،مجلس درمان آن دوره نوري، رئيس كميسيون بهداشت وعليرضا  
كند و  ميارزيابي  2قانون اساسي 75صل ذن را مغاير اؤطرح پيشنهادي پيرم

                                                                                                                          
هاي سياسي  رقابتي ها يفضاي داغ و درگير كه شايد رواتر باشد ها يگير تر اين موضع براي ارزيابي منصفانه .1

افكند،  فضاي سياسي كشور سايه مي آن دوران را نيز درنظر داشت. روشن است كه چنين فضايي كه بيشتر بر
هايي را بيشتر با سويه سياسي تا  تواند چنين تصميم چندان مناسب نيست و مي ها يگير براي تصميم

 پاسداري از منافع ملي همراه كند.
كه  يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون هاي طرح :رانيا ياسالم يجمهور ياساس هفتاد و پنجم قانون اصل .2

 يعموم نهيهز شيافزا اي يدرآمد عموم ليو به تقل كنند يعنوان م يقانون حيلوا درخصوص ندگانينما
 ديجد نهيهز نيتأم ايجبران كاهش درآمد  قيقابل طرح در مجلس است كه در آن طر يدر صورت انجامد، يم
  معلوم شده باشد. زين
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تحقيقات و درمان از مسير ارتقاي كيفيت آموزش، شود كه راه  مييادآور 
استقالل تنها راه ممكن ، بلكه گذرد ميادغام با وزارت علوم ن

 سال 15 اين مصوبه بدان معناست كهافزايد:  ميوي همچنين ست. ها دانشگاه
ت امنا، ساختمانها، تعطيلي أ، جداسازي بيمارستانها، هيديگر مردم را معطل كنيم

 - گزاف مالي، داراي عوارض فراوان سياسيي ها ههزين ازها صرف نظر  دانشگاه
  .)1381تير 21(ايسنا باشد اجتماعي نيز مي

بهترين كار در شرايط  ،آموزش و تحقيقات مجلس نقي زاده خويي، مخبر كميسيون
 از ديدگاه او چرا كه ،پنداشت ميكميسيون در  آن ارزيابيباز توقف اليحه و را فعلي
نه راهي كه عده اي در و  پايدار است يانتخاب راه «از اين تغييرات  هدف

  .(همان) »آينده به آن باز گردند
 كه انيـزم و 1364 الـس در رحـط اين كه استدالل اين با گروهي ،ميان اين در
ديگر نيازي براي  ،است. بنابراينبه كاربسته شده ، رو بوده هروب مشكالتي با كشور

  ادامه آن نيست. اين مشكالت چنين برشمرده شده بود:
  ؛يخارج يها كار گرفتن پزشك هب  -1
  در مناطق نابرخوردار؛ ژهيو به اطقـمن در كـپزش ودـكمب  -2
  .يو اخالق پزشك يرانيبه جامعه ا بنديپا كـپزش ودـكمب  -3

از سه دهه،  شيب تـگذش از سـپكردند كه  ميدسته خاطر نشان  نيا نيهمچن 
 يكاريكه به ب افتهي شيافزا يا به اندازه يآموختگان رشته پزشك شمار دانش دـهرچن

 بهداشتي -يدرمان وضعيتاست، همچنان  دهيجوان انجام يها از پزشك ياريبس
در  ،يتخصص يها و درمان متخصص يها پزشك ژهيو به پزشك، به يدسترس و كشور

 ني. بنابراندارد يدلخواه تيمناطق نابرخوردار، همچنان وضع ژهيو سراسر كشور به
تر،  روشن يبه سخن اي ،يبه مجموعه آموزش عال يآموزش پزشك وستنيبازپآنها 
 ييراآبه باز يتازگ كه در آن زمان بهرا مجموعه وزارت علوم  ريآن به ز وستنيبازپ

  پنداشتند؟! مي ها يوار) پرداخته بود، راه برون رفت از دشيساختار ريي(تغ يساختار
بر آن انگشت  ياريكه در مطالعات بس يآموزش پزشك يفيآن، افت ك افزون بر

گوناگون، و نه  يها لبا استدال را ياست كه برخ يگذاشته شده بود، از جمله نكات
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 كياز  يآموزش پزشك يبا جداساز فقطباور رسانده بود كه  نيچندان همسو، به ا
(علوم،  گريآن به وزارتخانه د وستنيوزارتخانه (وزارت بهداشت، درمان و...) و پ

را  آنها كم، دست اي ديبخش انيپا ها يدشوار نيتوان به ا مي) يو فناور قاتيتحق
  كاهش داد! 
آموزش  وستنيبازپ يكه برا ييها ليدل نيتر از مهم يتر، برخ روشن يبه سخن

از دولتمردان و  يبرخ يها از نهادها، گفته يبه وزارت علوم در اسناد برخ يپزشك
آموزش  وستنيپ ليدل به فقطرا  آنهااست و  افتهيمطالعات انجام شده بازتاب 

  كرد:به صورت زير ارائه توان  مي ،پنداشتند (؟!) ميبه وزارت بهداشت  يپزشك
كه به  يپزشك يها هدانشجو در رشت رشيپذ شيو افزا هيرو يگسترش ب   -1

  است؛  دهيآموختگان انجام دانش هيرو يب شيافزا
آموختگان  اندك دانش يآن برخوردار يو در پ يآموزش پزشك يفيافت ك  -2

به خطر افتادن جان  ،و سرانجام ازياز دانش و مهارت مورد ن يپزشك يها رشته
  و سالمت مردم؛

ها  مارستانيدر ب ژهيو به يو بهداشت يخدمات درمان فتيبودن ك نييپا  -3
   ؛يآموزش

 ژهيو به يتخصص يخدمات پزشك ژهيو به پزشك و به يدلخواه نبودن دسترس  -4
  در مناطق دورافتاده و نابرخوردار.

تواند در  ميكه  ييها پرسش نيشده، نخست ادي يشناخت بيفهرست آس نگاهي به
   ايجاد شود، به قرار زير است:ذهن 

را فقط  يآمده در آموزش و خدمات پزشك ديپد يها يو دشوار ها يكاست ايآ  •
 1364به مجموعه وزارت بهداشت در سال يآموزش پزشك وستنياز پ يناش
  توان پنداشت؟ مي

دانشجو  ندهيفزا رشيو پذ يعلم يقلمروها گريدر د يگسترش آموزش عال ايآ  •
و  قاتيوزارت علوم، تحق تصدي كه در قلمرورا  يپزشك ريغ يها در رشته

توان  مي قيمند و دق منظا يزير برنامه هيپا شود، بر مي انگاشته يفناور
آورده  ديرا پد ييهاامديپ نيها چن و برنامه ها استيس ،برعكس ايپنداشت؟ 

  است؟
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 يدر آموزش پزشك فقط ،آموختگان آن و دانش يآموزش عال يفيافت ك ايآ  •
  رد؟يگ ميكرانه 

وزارت فرهنگ و آموزش  نيگزيكه جا يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق ايآ  •
به مجموعه  يآموزش پزشك وستيبازپ يبرا يا دهيشده بود، برنامه سنج يعال

  فراهم ساخته بود؟  يآموزش عال
آموختگان  دانش انيدر م فقط يآموختگان آموزش عال دانش يكاريب ايآ  •

  بوده و هست؟  شيرو به افزا يپزشك يها رشته
شده از ادي يها يكاست وزارت عتفبه  يآموزش پزشك وستيبا بازپ فقط ايآ  •

  خواهد رفت؟ انيم
 گريكه در د ييها يكاست نيبرطرف ساختن چن يوزارت علوم وقت برا ايآ  •

 دهيسنج يها برنامهو ها  استيس ،وجود داشت زين يآموزش عال يها رشته
 ييها تيمسئول نيچن رشيپذ يكم، آمادگ دست ايفراهم ساخته بود؟  يا شده

   ؟را داشت
 بهداشت وزارت مديران باالي ژهيو هب ،رحـط انـمخالفاز  يبرخ ،رـديگ ويـس از 

 يراتييتغ نيچن رشيپذكه پنداشتند  مي وباره بودند  نيدر ا شتريبيدرنگ  خواهان
 نيها در اسناد چنامديپ نيا نيتر مهم كهخواهد داشت  يدر پ يناگوار يهاامديپ

  برشمرده شده است:
  كالن بر دوش دولت؛ نهيكردن هزبار   -1
در  يآموزش پزشك وستنيپ المللي بينو  يمل يانگاشتن دستاوردها دهيناد  -2

  ؛وزارت بهداشت
 نيو همچن يآوردن ابهام در مجموعه بهداشت، درمان و آموزش پزشك ديپد  -3

مانند سازمان بهداشت  ،كنند ميكار  نهيزم نيكه در ا يجهان يسازمان ها
وزارت  نيشيپ ريوز ،ي) به نقل از مرند1381( يپور و بزرگ ي(قل و... يجهان

  .بهداشت)
 ،ذاردـيگـم تـدول دوش هـب را يـكالن ايـههـهزين نكهاي جز رحـط نـاي

 را تـبهداش وزارت در پزشكي آموزش ادغام بينالمللي و يـداخل تاوردهايـدس
 وزشـآم و انـدرم ،تـبهداش مجموعه در ابهام ادـايج ثـباع و گيرد مي دهـنادي
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   . ميشود مرتبط انيـجه ايـازمانهـس و كيـپزش
راه را براي  توانست ميي كه يها زمينهاز نويس اليحه برخي  در پيشهر حال، به 

 ،هموارتر سازدهاي اصلي خود  به كارويژه آنهاو بازگشت  ها دانشگاهاستقالل بيشتر 
كشور از جمله آموزش  يها دانشگاهتوانست به تمام  ميبيني شده بود كه  پيش

 ود.نبوزارت بهداشت نيز رايي ساختاري در آو نيازي به باز پزشكي نيز سرايت كند
هاي اليحه، به نظر  ها و مخالف هاي هر دو سوي موافق بر پايه واكنش چرا كه،

كرانه دار ساختن ؛ يعني اليحهبنيادين به نكات نهادها يشتر افراد و رسد، ب مي
 موزشي،آساالر از جمله وزارت علوم در امور علمي،  ي نهادهاي ديوانها يگر مداخله

هاي بنيادي  و بازگشت اين نهادها به كارويژه ها دانشگاهاداري، مالي و تشكيالتي 
  . 1بودندتوجه  بي آنها

                                                                                                                          
هاي آن دوران، ميان وزارت علوم،تحقيقات وفناوري و مجلس شوراي اسالمي، از  ذري بر محتواي كشمكشگ 1.

تواند روشنگر چنين  يك سو، شوراي نگهبان از سوي ديگر و همچنين، خاموش ماندن شوراي مصلحت نظام، مي
هاي آن دوران بازتاب يافته است، نقد اصلي  سانهويژه اين كه، آنگونه كه در برخي از ر برداشتي باشد. به

 يهامانور از حمايتبراي به وزارت علوم نشده  كنترل هاي صتدادن فر"براي  آنهاهاي اليحه، نگراني  فمخال
علمي  تيوضع شياز پ شبي رفتن قهقرا به سبب نهايتاًامر  اينو ها بوده است  هدر دانشگا اسيسي يها گروه

  ).1382مرداد  12، 3135شماره  ،ياست (همشهربوده  "شدخواهد دانشجويان  هيارف و ها هدانشگا
گانه شوراي نگهبان كه دوبار اين مصوبه مجلس را رد كرد، بيشتر دربرگيرنده،  34اي از ايرادهاي  بخش گسترده

رهنگي پنداشته عالي انقالب ف ويژه شوراي اي مداخله در ديگر نهادي كشور، به گونه بهتوانست  يفي بود كه مياوظ
  ترين ايرادهاي شوراي نگهبان چنين ياد شده است: شود. برخي از مهم

 هاي يتاولو و ها ستايسوظايف  اسالمي شواي مجلس مصوبه در كه بود كرده نظر اعالم نگهبانشوراي "
 پيشنهادو فناوري و  قاتيآموزش عالي، علوم، تحق ديراهبر«بر  مبني ،1بند در آنچه قبل از متعددي »تدوين«

مبني بر  11بند  و »و فناوري قاتتحقي علوم،« بر مبني 2بند و »نسبي هاي مزيت شناسايي عالي آن به شوراي
ارزيابي مستمر  ارزيابي جامع عمل« 1الف و بند جزء، »كشور فناوري و وهشپژ يزهااني و دهااستعدا ،ها يتبلقا«

 اصل برخالف و »است فرهنگيعالي انقالب  وظايف شوراي درتحقيقاتي تداخل  هاي مؤسسهفعاليت واحدهاي يا 
  .استاساسي  قانون 57

به شوراي علوم،  يفرهنگ عالي انقالب درباره ديگر مصاديق واگذاري وظايف شوراي ننيهمچ ننگهباشوراي 
 ضوابط براساس علمي هاي نانجم سيمجوز تأس صدور« مبني بر 7و فناوري خاطرنشان كرد: بند  قاتيتحق

از  پس و فناوري قاتيتحق علوم،«ماه  6مبني بر اين كه وزارت علوم طي  9بند  1 تبصره؛ »ي عاليشورا مصوب
صدرو « بر مبني 15 بند و؛ »آموزش عالي بوده مؤسسات و ها دانشگاهتصويب اين قانون مكلف به انتخاب رؤساي 

و بند  2ب ماده  ء؛ جز»و مراكز تحقيقاتي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي عتف ها دانشگاهمجوز تاسيس 
ي غير ها هدر گرو ي آموزش عاليها هميان مدت در حوزو تعيين سياست هاي بلند « مبني بر  4يك ماده 

 چارچوب در ها هوزارتخان ساير به وابسته ژوهشيپ مؤسسات فعاليت ادامه« بر مبني ماده 7 تبصره و؛ »پزشكي
 و مسئوليت سلب بر مبني 10 ماده و؛ »علوم عالي يشورا مصوبات و ها تسياس و بعدي اصالحات و مصوب قوانين

 تشخيص به دولتي غير تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات از يك ي هرامنا و هيأت سسانؤم و سسؤم صالحيت



 41            و بازپيوست آموزش پزشكي به آموزش عالي يا....                                  گسست

 

  

گستره  ،سوي طيف دو بازي ياران قدرت در هر گرانيگاه رسد كه مينظر  چنين به
با پا در "ها  هروايت رسان. چرا كه به ستاختيارات نهادهاي زير قدرت خود بوده ا

اي شامل  نفره پنج تهكمي به اليحه اين بررسي ،81 اسفندماه ، دريرهبر انييم
عالي  نماينده شوراي عنوان نژادي، علي الريجاني، (به اكبر واليتي، محمدعلي كي علي

 قاتيآموزش و تحق ونيسيكم وقت سي(رئ ارييهالل عباسعلي ،)گيرهنانقالب ف
مرداد  12، 3135شماره  ،ي(همشهرد وزير علوم، سپرده ش نيمجلس) و مع

هاي اين كميته نيز سرانجامي نگرفت و معين از پست خود كناره  تصميم ).1382
  گرفت.

قانون اهداف، وظايف و تشكيالت 10در ماده ها، به رغم اوج گرفتن اين كشمكش
براي  »شخصيت حقوقي مستقل« " رسميت شناختن "وزارت عتف، با به 

ي آموزش عالي و پژوهشي و برخورداري از استقالل در نهادها و ها دانشگاه
راه براي خودگراني » مالي و معامالتي، اداري، استخدامي و تشكيالتي«قلمروهاي 

كه در ادامه همين  اي هگون به. ه بوددگاه حقوقي وقانوني بازشدز دي، دست كم اآنها
و موسسات آموزش عالي وتحقيقاتي و  ها دانشگاهاختيارات وزارت در امور «ماده 

، به چهار كارويژه اساسي يعني » آنهاهاي عمومي اداره  حدود تعيين سياست
 ها يگر مداخلهتواند به كاهش  ميكه » يبانيو پشت تينظارت و حما ،يابيارز«

درستي درباره ه كاهش يافت. روشن است ، چنان چه اين قوانين ب ،بينجامد
پزشكي را نيز از آن مستثني نكرده است) بكار ي ها دانشگاه (كه قانون ها دانشگاه

                                                                                                                          
 از مصوبه اين، لذا. است شده واگذار فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي به ،يفناور و تحقيقات علوم، وزارت

 براي 3 ماده در وظيفه تعيين حتي شورا اين .است اساسي قانون 57 اصل و شرع موازين خالف نيزن جهت اي
 دو عضويتد. كر تأكيد و شناخت شرع موازين خالف را ها اهدانشگ در رهبري معظم مقام نمايندگينهاد  رئيس

 مجلس دخالت سبب ماده اين در اسالمي شوراي مجلس انتخاب به تحقيقات و آموزش كميسيون اعضاي از نفر
  ).1382مرداد  12، 3135شماره  ،يهمشهر( است اساسي قانون 57 و 58 اصل با مغاير و بوده اجرايي امور در

و برابر  هستند مستقل يحقوق تيداراي شخص يقاتيو تحق يدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال - 10ماده 
 دييامناء و تأ أتيه بيكه به تصو يالتيتشك و ياداري ،استخدام ،يمعامالت يي خاص مالها هنام نييضوابط و آ

  شوند. ياداره م رسد مي ريوز
 يهاي عموم تاسيس تعيين و حدود يقاتيو تحق يها و مؤسسات آموزش عال وزارت در امور دانشگاه اراتياخت

قانون و مصوبات مراجع ذي صالح خواهد  نيا آنها درچارچوب يبانيو پشت تينظارت و حما ،يابياداره آنها، ارز
 بود.
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ن يا اي هب ها دانشگاهسازي  جداسازي و پيوسته هاي كشمكشتوان به  ميبسته شود، 
  آن وزارت نيز پايان بخشيد.



 

 
 

وزارت هاي بازپيوست آموزش پزشكي به  زمزمهموج نوين بخش سوم: 
   عتف
 ،آن كامياب يها هزيست آزمودي ها هيافت يات دانش مديريت و سياستگذاري وبدر اد

 مطالعه، بدون بدونكه تغييرات نسنجيده، است،  شده براين نكته پافشرده
 ، پيامدهاي ناگواري به همراه خواهند داشت.هاي مورد نياز مشاركت سازي و زمينه

تواند از  ميكه ناكام و سترون ماندن برنامه تغيير است  پيامدهاكمترين اين 
، از ها شكشمكدارشدن  سرچشمه بگيرد. دوم، دامنه "در برابر تغيير پايداري"

موجود و از سوي ديگر، براي بازگشت به وضعيت  يتسو براي حفظ وضع يك
ي ها هويژه برنام به .در بر خواهد داشترا ي زيادي ها هزينهكه است نخستين 

چنداني  گراييهمتغييراتي كه از يك سو، ميان اهداف تغيير و تغييرات انجام شده 
و هم كه نياز است پيشران  ،فرينان اصليآ خورد، و از سوي ديگر، نقش ميبه چشم ن

نقش چنداني آن سازي  خود نيز سوژه اين تغييرات باشند، در طراحي و پياده هنگام
تواند همچنان ادامه يابد. شايد به همين دليل  مي ها شكشمكند. بنابراين، رندا

 ها شنخستين تغييرات، اين كشمك عمالاز سه دهه از اباشدكه پس از گذشت بيش 
  همچنان ادامه يافته است. 

 گوناگون ،ينهادهاو از سوي افراد و ، ها در دهه نود به شكل ها شدنباله اين كشمك 
در  نمايندگاناز كه پس از ناكام ماندن كوشش برخي  اي هگون به خورد. ميبه چشم 

براي بازپيوست آموزش پزشكي به وزارت علوم  آنهادهه هشتاد در طرح پيشنهادي 
رسد كه موضوع به  ميبراي چند سالي به نظر  ،بازگشت به وضعيت نخستين آن و

حكايت از ادامه  ها شفراموشي سپرده شده است. اما، برخي كنش و واكن
و  ها ينظرسنجاز توان در برخي  مي را ها شدارد. ادامه نخستين كشمك ها شكشمك

و نه چندان روشمند و هدفمند انجام شده است،  پراكنده اي هگون به مطالعاتي كه
  پايش كرد. 
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مطالعاتي درباره بازپيوست آموزش پزشكي به  تازه دستاوردهاي -الف
  ، تحقيقات و فناوريوزارت علوم

، بسان علوم پزشكي يها دانشگاهديرينه نظر سنجي از اعضاي هيئت علمي 
از سوي مركز كه  رسد ميها، به نظر  فرينان يك سوي اين كشمكشآ نقش
اما نشاني از  ه است،سال هشتاد كليد خورد ي مجلس شوراي اسالمي درها شپژوه

درچارچوب  خورد.نظر سنجي ديگري مينبه چشم در جايي  دستاوردهاي آن بازتاب
اجتماعي دانشگاه و در همين بازه زماني در گروه پزشكي اي دانشگاهي  مطالعه

 ايهو دستاورد. سر خط يافته فتيا انتشار  1383شد كه در سال  تهران انجام 
درخور درنگ اين مطالعه كه نظريات اعضاي علمي و مديران ده دانشگاه علوم 

  برشمرد: به صورت زيرتوان  مي دهد، ميپزشكي را بازتاب 
 كيفيت آموزش پزشكي نسبت به پيش از ادغام افت كرده است؛ 
  نوين فراوان ديگري  يها يوزارت علوم دشواربازپيوست آموزش پزشكي به

 پديد خواهد آورد؛
 وزارت علوم آمادگي اين بازپيوست را ندارد؛ 
 دهاي مثبت ومنفي ادغامرجامعه نمونه درباره دستاونظرهاي  همگرايي ميان 

 ؛وجود ندارد
  و پيامد عوامل ديگر  نداردارتباطي افت كيفيت آموزش پزشكي با اصل ادغام

 ).88: 1383مقدم، رضوي، نورايي، (عباسي  است
كه برپايه آن به نظر تأكيد شده برنكته بسيار مهمي  ،پيشنهاد پاياني اين مطالعه

ي نخستيني ها يراه حل دشوار است. چرا  ازينرسد به بازنگري در بيان مسئله  مي
اكنون نه تنها   ي وكيفي كه همي كمها ين تغييرات انجاميده و دشواراي هكه ب

از بلكه تمام آموزش عالي كشور با آن دست به گريبان است،  ،پزشكي آموزش
 ها شكه متولي اين گونه آموز ،نهادهاي ديوان ساالري رهگذر تغيير در

  رسد!  ميشوند، امكانپذير به نظر ن ميانگاشته 
ي ها هدر رد ،بازتاب حل نشدن اين موضوع تواند ميدر آغاز دهه نود مطالعه ديگري 

يعني مجلس  ؛نهاد قانونگذار تر از همه، و مهمگيرنده  ي تصميمنهادهاگوناگون 
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ي ها هالي در اي هگون بهن موضوع هر از چندي اي ه باشد. چرا ك شوراي اسالمي
طرحي با  ياراج شود. ميباز مطرح  ،يگوناگون سازماني اين نهاد، با اهداف گونگونا
ي مجلس ها شسوي مركز پژوهاز » پكپارچه سازي نظام آموزشي در ايران«نام 

بار از آموزش عالي فراتر رفته است و تماميت نظام آموزش  شوراي اسالمي كه اين
ي اين ها ياي ملي براي حل دشوار تواند بيانگر دغدغه ميگيرد،  ميكشور را در بر

 و ها يدر بيان كاست در اين مطالعه كه رسد مينظر اگر چه به  نظام بشمار آيد.
، استشده هايي كه براي آن در نظر گرفته  حل نظام آموزشي و راهي ها يدشوار
  شود. ميي زيادي يافت ها يكژتاب

از ديدگاه نظري و  »رانيدر ا ينظام آموزش يپكپارچه ساز«هر چند طرح 
دست كم  تواند ميي آن ها هيافت است،ي زيادي همراه ها يبا كاست شناسي روش

پاياني و  ينهادها. دستاوردها و به ويژه پيشدرنگ برانگيز باشد براي مطالعات آينده
سازي  همزمان با آغاز زمزمه نويني براي يكپارچه اين طرح كه نه چندان تخصصي

بهداشت،  موزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري وآ( خانهسه وزارت امور آموزشي
مطالعات انجام نگ و گرفته بود، درخور دردادن درمان و آموزش پزشكي) انجام 

با ادبياتي علمي  ترين پيشنهادهاي اين مطالعه را مهمروشمند بيشتري است. 
   كرد:به قرار زير ارائه توان  مي
  ز اي گوناگون آموزشي (ها هدر دور هماهنگيو منسجم نياز به سياستگذاري

 ؛ي پاياني آموزش عالي)ها هوزش پايه تا دورآم
 ريزي نظام آموزشي نيازمند دو تغيير  وبرنامهسازي سياستگذاري  كپارچهي

 است:زير بنيادي 
انجام  ؛ يعنيدر قلمرو آموزش گير نهاد ملي تصميم يها هتغيير كار ويژايجاد  -

و  آموزشي گري در نهادهاي خودداري از مداخله كارهاي اجرايي ودادن 
مطالعات سياست دادن  يعني انجام ؛ي اصلي خودها هبه كارويژ بازگشت

 مانند همان( در سطح كالن هماهنگيگذاري و  وهي براي سياستپژ
ي كه قانون براي وزارت عتف به رسميت شناخته: سياستگذاري، يها هكارويژ
و پژوهشي  ي آموزش عالينهادهاپشتيباني از  ايت وريزي، حم برنامه

 ؛كشور)
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از  ،تمام امور خوددادن ي آموزشي از استقالل در انجام نهادهابرخورداري  -
ي نظري و زيست ها ه(برپايه يافت علمي آموزشي گرفته تا اداري و مالي

هاي آموزشي در كشورهاي پيشرو) (برگرفته از:  ي كامياب نظامها هآزمود
 ).38-39: 1390نصرتي نژاد، داوري سبز علي، 

سياسي،  كه افزون بر ارادهنظام آموزشي مورد نياز  شايد به دليل دشواري تغييرات
ر با اگذ سرگذاشتن مرحله ، طراحي و پشتمنابع زيادسازي،  زمينه، مطالعاتبه 

كه برآمده را  هايي چنين رهيافت انگاري، اين گزارش با ساده ،نياز است توافقي ملي
نيز بوده كامياب جهاني ي ها هوآزمود آنهااز مطالعات نظري پيشين و مورد استناد 

! به جاي آن، بدون در نظر گرفتن انگارد مي» غير علمي و غير كارشناسي«  است،
انگاشتن » نامطلوب و امكان ناپذير« هنگام با  شناسي، هم ي نظري و روشها هبايست

 پردازد. ميسازي اين مسئله دشوار ملي  به فروكاستن و سادهاين تغييرات بايسته، 
 قانوني وهمپوشانه، بدون درنگ بر وظايف ( پژوهشگران اين مطالعه ناروشمند،

كشمكشي پايان و  ها يدشواركه  ) نهادهاي پرشمار و موازي موجود...و فراقانوني
هاي  نهادي واسط ميان نظام« پديد آورده است، پي انداختن آنهاناپذيري را ميان 

هاي كنوني نظام آموزشي كشور  رهايي و برون رفت از بحران بسان راه  را »آموزشي
 تواند ميي ملي ها هبرسياق زيست آزمود د. نهادي كه، دست كم،نده ميپيشنهاد 

ديگري نيز در نظام بسيار ي ها هي بسيار بر دوش ملت، گرها هافزون بر باركردن هزين
 »تغيير گفتمان« به نكته درنگ برانگيز هرچند در ادامه،  آموزشي كشور پديد آورد.

  يعني گفتمان ؛نيز اشاره شده است
شود. » آموزشي هاي ادغام نظام« جانشين» هاي آموزشي سازي نظام كپارچهي«

  تواند نقطه آغازي براي چنين مطالعاتي انگاشته شود! ميپيشنهادي كه 
ي نهادي ميان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ها شازسرگيري كشمك -ب

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دهه نود پزشكي و
 در سطح هاي گوناگون ها شاز خاموش نشدن كشمك همچنان اسناد در دسترس

نيمه دوم دهه هشتاد و  در درباره وضعيت آموزش پزشكي و آموزش عالي حكومتي
از سوي وزارت بهداشت، درمان و  دو كتابنود حكايت دارد. شايد انتشار دهه 
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اين از سرگيري  كه نشان دهندهانگاشت ي آموزش پزشكي را بتوان نقطه آغازين
  ت. سها پيوست سست وو زمزمه دوباره اين گ ها شكشمك

آموزش پزشكي و نظام ارائه خدمات بهداشتي  ادغام« نگاشته نخست با نام 
رسد  ميزند كه به نظر  مي اي سياسي پهلو )، بيشتر به بيانيه1392(»درماني در ج.ا.ا.

 1اي دو نامه مايه كنوني آموزش پزشكي است. درون يتهدف آن، بيشتر دفاع از وضع
براي وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش  "آموزش پزشكيانجمن  "كه با نام 

فرستاده شده است، از اقداماتي از سوي  1385 و 1384ي ها در سال 2پزشكي
مجلس براي بازجداسازي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت آن دوره  نمايندگان

ر گذاران اين تغييرات د همچنين وجود برخي از نويسندگاني كه از پايهحكايت دارد. 
  كند. مييي را پشتيباني ها هاند، چنين انگار بوده 60دهه 

بدون ناشر مشخصي انتشار  »1357- 93سالمت در ج.ا.ا. «نام كه با  مكتاب دو
از چهار  فقطآن  سرشناسه نفر است كه در بيش از صد ييافته، كار جمعي گروه

در پاگيري نخست اين  نفر يادشده است، كه همچنان دربرگيرنده افرادي است كه
از عملكرد بخش آموزش و  يا هاين كتاب كه گزارش گون 3اند. داشته تغييرات نقش

آموزش و «ي دارد كه فصل چهارم آن ا هفصل بندي پنجگان ،است يا سالمت درمان
اين نگاشته نيز كه در سال در رسد كه  ميچنين به نظر ست. ا هنام گرفت »پژوهش
 ،به چاپ رسيده...» ادغام آموزش پزشكي «كتاب  انتشار، يك سال پس از 1393

 ،ها هداداز افزون بر دفاع از تغييرات انجام شده برپايه برخي  كوشش شده است تا
فراهم  پس از آنتغييرات تغييرات انجام شده در دهه شصت و  يي نظري برايها هپاي
 هاي سر خط »پزشكيو نوسازي آموزش تحول «هاي  ي با ناما هزير مجموع د. درشو

                                                                                                                          
بدون سربرگ،  وهاي كتاب ياد شده، بسان سند چاپ شده  اين دو نامه كه در پيوستكه  شود يادآوري مي .1

بسياري از نكاتي كه  از وضعيت كنوني آموزش پزشكي دفاع  ،شماره، تاريخ و بدون امضا است. افزون برآن
رسد. هر چند،  ها به نظر مي و بيشتر پاسخي به برخي نقد نامستند و همراه با سوگيري بخشي نگرانه كند، مي

تواند به همراه داشته باشد، بدرستي اشاره كرده  يي كه چنين تغييراتي ميها شبرخي از نكات اين نامه كه بر تن
هاي  اي است. براي آگاهي بيشتر به پيوست و...، نيازمند مطالعات جداگانه ها هنام، . بازكاوي اين گونه اسناداست

  يك و دو نگاه شود. 
 كامران باقري لنكراني .2
 عليرضا مرندي و فريدون عزيزي .3
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  خورد: ميزير به چشم 
 »؛»مفاهيم نظري و مباني ارزشي تحول در مصداق آموزش پزشكي 

 »؛»ي در نظام آموزش پزشكياهداف كالن تحول و نوساز 

  »؛»راهبردهاي كالن تحول آفرين آينده در نظام آموزش پزشكي 

 »هاي تعالي در نظام آموزش عالي سالمت مرجعيت علمي و شاخص« .  
 »راهبردهاي ادغام آموزش پزشكي در خدمات سالمت براي پاسخگويي«در بخش 

  شود:  مييي با نام هاي زير ديده ها هزير مجموع
 رويكرد جهاني؛ و فلسفه، مبناي علمي 

 ادغام آموزش پزشكي در نظام ارائه خدمات سالمت؛ 

 ي آموزش پزشكي؛وبازتاب جهاني الگ 

 راهبرد هاي آينده. 
نگي رگوناگون اين كتاب و مفاهيم نظري استفاده شده نكات درخور دي ها شدر بخ
اين مفاهيم با تغييرات انجام شده در كه شود  ميشود، اما در جايي ديده ن ميديده 

اين كتاب به سخن ديگر، در  داشته باشد! يارتباط ايرانكشور در  سطوح وزارتي
ش پزشكي) دشوار و نيازمند ادغام نظام آموزشي (نه تنها آموز"يادآوري شده است: 

هاي آموزشي  دنيا تجربه وسيعي در مقياس ادغام نظام. در "برنامه دقيق است
هاي سالمت، در  با ادغام خدمات مراقبت خصوصولي در  ،و خدمات وجود ندارد

نسبتا غني  هاي همعين با نظام آموزشي مستقر در همان محدوده تجرب ايمحدوده
  ).406وجود دارد (ص. 

ي زير درباره ها شبنابراين، اگر چنين پنداشتي پذيرفته شود، نياز است به پرس
  تغييرات انجام شده پاسخ داده شود:

 تغييرات در نظام آموزش عالي و جداسازي آموزش پزشكي از  عمالاز آغاز ا
تغيير وزارت همراه بوده است)، چه  با فقطآموزش عالي در دهه شصت (كه 

 ن كار دشوار فراهم شده است؟برنامه دقيقي براي اي
  ،چنانچه طرح شاخه پزشكي ستاد انقالب فرهنگي برنامه دقيقي انگاشته شود

تغيير وزارت كه سبب جدايي آموزش پزشكي از مجموعه آموزش عالي شده 
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هاي  داري از شمار بيشتر تختر(جز برخو است، چه ارتباطي با اهداف طرح
 داشته است؟ در قلمرو آموزش) وزارت بهداري تجربگي بيمارستاني و بي

 و  ها شي آموزش پزشكي پيش از تغييرات، بخشي از آموزها هدر دور آيا
هاي آموزشي انجام  كارورزي مورد نياز دانشجويان پزشكي در بيمارستان

 ه است؟شد مين
 هاي سالمت با نظام آموزشي ي غني ادغام خدمات مراقبتها هآيا تجرب 

هاي آموزشي  در برگيرنده بيمارستان فقطتواند  ميكه  "محدوده معين"بر
 فشارد؟ ميباشد، پا ن

 رساني  ي خدماتنهادهاها و ديگر  بنابراين، آيا بكارگيري تمام بيمارستان
براي گسترش بي رويه دانشجويان پزشكي) با گزاره پذيرفته  فقطپزشكي (

با نظام  نيمع ايمحدوده سالمت در يها ادغام خدمات مراقبت "شده 
 همخواني دارد؟ "مستقر در همان محدوده يآموزش

 ،ادغام بسان تغييري  "گونه كه در ادامه اين نگاشته همان گذشته از آن
از اصول كلي تغيير در سازمان ها پيروي "انگاشته شده است كه  "بزرگ
اهداف  براي دستيابي به آنكهي ها ي، كدام يك از شرايط و بايستگ"كند مي

، هشد شصت آغازدر فرايند تغييراتي كه از دهه  ،انگاشته شده استتغيير، نياز 
 1بدرستي انجام شده است؟

                                                                                                                          
  است:اهم شرايط و الزامات الزم براي تحقق ادغام به قرار زير  " ) ،1393در كتاب سالمت ( 1

 آگاهي از نياز به تغيير و اراده و تصميم سياسي براي ادغام؛ 
 و اهداف روشن و مشخص براي ادغام؛ ها، راهبردها بيني سياست پيش 
 رهبري، پشتيباني از ادغام؛ 
 وجود مدافعين و حاميان در سطوح سياستگذاري و اجرايي 
 استقرار فلسفه يك نظام، يك مسئوليت 
 حمايتي و فرهنگ ادغام؛هاي  ايجاد نگرش و ارزش 
 اي تبيين اصول تعامل و ارتباط بين دو نظام ادغام يافته و تعامل و ارتباط بين افراد حرفه 
 ها و ارزيابي عملكرد؛ و نظام و وظايف افراد هاي علمي براي انتخابراستفاده از معيا 
 ايجاد جو اعتماد و احترام به يكديگر؛ 
 مديريت كارآمد اطالعات؛ 
  منابع.تخصيص 
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براي گسترش  پزشكي تكاپوي نوين وزارت بهداشت، درمان و آموزش-پ
  90در دهه  قلمرو آموزشي

در پايان  ،سياسي يها شو گراي ها هچهراز برخي  تغييربا كه  ديرس مينظر به  چنين
و همسوترشدن نمايندگان مجلس شوراي در ايران  آغاز دهه نوددهه هشتاد و 

ميان دو وزارت، گري در آموزش پزشكي،  بر سر تصدي ها شاسالمي با دولت، كشمك
 . اماباشد فروكش كردهاز سوي ديگر،  خانهدو وزارتاز يك سو، و ميان مجلس و 

يابد، واقعيت ديگري  مييي كه سرانجام به قلمرو عمومي راه ها شواكن و برخي كنش
  دهد. ميرا نشان 

 60ش پزشكي كه پس از تغييرات دهه درمان و آموز وزارت بهداشت،
دست آورده بود، به نظر  هي آموزش پزشكي را بها هبرخي دور رگري ب تصدي

همواره در دو  دل ناخوش نيست. بنابراين، چندان از تغيير پديد آمدهكه رسيد  مي
مخالفان  يي در برابرها شواكننشان دادن به  فقطدهه نخست پس از تغييرات، 

آموزش براي جداسازي  مصوبه ناكام مجلس دوره ششم پس ازكرد. اما  ميبسنده 
آن وزارت و باز پيوست آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اندك  پزشكي از

ي دفاعي ها شاز روگري خود،  تصدي با جدي گرفتن امكان كاهش قلمرواندك 
در پيش تري را  ي يورشگرانهها شرو شود و ميگري خارج  خود براي اين تصدي

چارچوب مطالعات هدفمندي توان نخست در  مي. بازتاب اين تغيير روش را گيرد مي
باگذري بر اين  رديابي كرد. ،كه از جمله به انتشار دو كتاب ياد شده انجاميد

را دنبال زير هدف اصلي  مطالعات چهارمطالعات شايد بتوان دريافت كه اين 
  كند: مي
موجه نشان دادن تغييرات در دهه شصت كه به جداسازي آموزش پزشكي از  -1

از سوي  ها يبرخي مستند سازدادن آموزش عالي انجاميد. اين كار با انجام 
. در اين ه استانجام گرفت ،جدايي بودندگذار اين  برخي از افرادي كه پايه

مستندات كوشش شده است كه فرايند جدايي آموزش پزشكي از قلمرو 
و پيوست آن به وزارت بهداري و  گري وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصدي

بهزيستي، كه با اين تغيير به وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغيير 
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گونه كه  فمند نشان داده شود. هر چند، همانريزي شده و هد نام يافت، برنامه
گري آن به  تغيير تصديفقط يعني تر نيز اشاره شد، تغيير انجام شده،  پيش
 1اهداف آرمان گرايانه تغيير خواهان برآورده كننده همسو و رسد مينظر ن
 باشد. 

 آنكهي نظري براي تغييرات نخستين و تغييرات پسيني ها هفراهم ساختن پاي -2
فلسفه، « كتاب سالمت، ،»تحول و نوسازي آموزش پزشكي ايران«در بخش 

 . )403(ص.نام گرفته است» باني نظري و رويكرد جهانيم
هاي  گيري بيمارستان اشاره به فلسفه شكلنكته درخور درنگ در اين بخش 

هاي  رسد، با تبديل بيمارستان ميآموزشي در اوايل سده بيستم است كه به نظر 
 ،همسويي ندارد شصتدرماني به آموزشي در پس از تغييرات نخستين در دهه 

و امكان داشته  از پيش وجود ها در ديگر كشور هايي چرا كه چنين بيمارستان
بنابراين، راه حل تغيير  است. فراهم بودهبراي آموزش نيز  آنهااستفاده از 

يي همخوان به نظر ها هدر آن دوران با چنين يافتگري آموزش پزشكي  تصدي
 رسد مين

در  رات گذشته،يويژه با تغي ، بههاي ناسازوار ادامه اين استدالل افزون بر آن، در 
انتقادات به آموزش پزشكي، به خصوص در دودهه آخر رئوس «نام به زيربخشي 
  در جايگاه نخست اين انتقادات قرار گرفته است:زير دو نكته  ،»قرن بيستم

 ي علوم اجتماعي و علوم انساني؛ها هيا كمبود بارز آموزش در زمين نبود 

 405(ص. آموزش بيمارستاني تمركز بر(. 
 هاي دانشگاهي ي كه با گسست آموزش پزشكي از آموزش عالي و محيطا هدو نكت

بسياري از  هاياز جمله نقدياد شده نكته  . دوباشدشدت بيشتري يافته تواند  مي
كه به  بود گيران از جمله نمايندگان دوره ششم مجلس و تصميم وهشگرانژپ

  ي دادند.أآموزش عالي ربازپيوست آموزش پزشكي به 
از  پيوند آموزش پزشكي با سالمت كهبراي هموار ساختن  سازي نظري زمينه -3

                                                                                                                          
ي ديگر، براي نمونه ها هي ديگر در رشتها هگرواز شود كه تغييراتي از اين دست، از سوي برخي  ياداوري مي 1

شد (كه البته به واگذاري رشته اقتصاد به وزارت هم نام آن نينجاميد!)  اقتصاد در آن دوران دنبال ميرشته در 
  فرهنگي خوانده شد، انجاميد انقالب آنچهو  ها دانشگاهبه تعطيل شدن  كه سرانجام
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آموزش پزشكي را از خدمات بهداشتي و درماني  تواند مي يا هگون به جمله
 نشان دهد.گسست ناپذير 

گرانيگاه آن بر  كه ،روشن نيست چگونه قرار است رويكرد پيشينهرچند 
فرد "در اين كتاب رويكرد  تغييرات پيشن بود كه بنياد ي باليني استوار وها شآموز

 جداي ازپزشكي كه حتي  يها دانشگاه بستهناميده شده است، در حصار "نگرانه
  بينجامد؟  "جامعه نگري در آموزش پزشكي"ي دانش بشري است، به ها هديگر رشت

تمركز بر آموزش در محيط «هاي اين كتاب،  ويژه اين كه، برپايه رهيافت به
توان درمان بيماري را  فقطبيمارستان باعث تربيت پزشكاني خواهد شد كه 

سالمت جامعه فقط در درمان بيماران مين تا. اين درحالي است كه دارند
. د شوندننيست و بايد دانشجويان در زمينه اقدامات بهداشتي اوليه توانم

آموزش بهداشتي اوليه در محيط واقعي زندگي مردم و در بطن جامعه و 
  ).406(ص. » خارج از بيمارستان و دانشكده پزشكي ممكن است

از پايه رويكرد پيشين به چنين تغييراتي دست زد، ني بر كه شايد اگر در نظر باشد 
 باشد آموزش پزشكي به وزارت ديگري مانند وزارت كشور واگذار شود!

رويكردي بي "سرانجام، پيشرو نشان دادن تغييرات گذشته و كنوني بسان  -4
 شود:  ميجايي از كتاب نگاشته  در آن جا كهتا  ،در جهان "مانند

سويي آموزش پزشكي  هم زمان با تحوالت آموزش پزشكي در ايران در جهت هم "
و با محوريت مراكز معتبر  المللي بينبا خدمات سالمت، رويكرد مشابهي به صورت 

آموزش پزشكي آغاز شد.  ان جهاني بهداشت و فدراسيون جهانيمانند سازم
ي محدودي به صورت آزمايشي در كشورهاي آفريقايي (مانند الجزاير و ها هبرنام

(شيكاگو) با همين رويكرد طراحي و  شگاه ايلينويزسودان) و مراكز معتبري مانند دان
به ساير سطوح به دليل مشكالت اجرايي و  ها هاجرا گرديد. تعميم اين نوع برنام

با موانع جدي  هاي مختلف عمالً هاي سالمت و آموزش در كشور ساختاري نظام
در ، تجربه منحصر بفرد ايران براي محافل فعال مواجه گرديد.[!] در اين ميان

از جذابيت و  ،هاي پرچالش سالمت از سوي ديگر آموزش پزشكي از سويي و نظام
  ).417-418(ص. [!]ي الهام بخش برخوردار بوده و پيگيري شده استها يويژگ
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بي «اين ادعاي در ادامه المللي بينبسان بازخوردهاي  آنچهگذشته از اين، 
فراموش  ،رسد ميبه نظر ناست و چندان مستند  آيد، مبهم ميدر جهان  »1مانندي

راهبرد بهداشت براي "بود كه يادآوري شده شده است كه در چند صفحه پيش 
 "در نخستين نشست جهاني آموزش پزشكي 1978در سال  2000همه تا سال 
ي آموزش پزشكي ها هضرورت تغيير در برنام"است. همچنين  پيشنهاد شده

 1988در سال  "جهاني ادينبورگبرمبناي نياز هاي جامعه از مصوبات گردهمايي 
). هيچ كدام از اين رويكردها نيز به جداسازي آموزش پزشكي 405بوده است(ص. 

  از آموزش عالي در ديگر كشور ها نينجاميده است.
پاتك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي گسترش دامنه  -ت

  گري  تصدي
ي انجام شده از سوي وزارت ها يساز دهد، زمينه ميونه اسناد در دسترس نشان گآن

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سبب شده بود كه وزارت ياد شده از موضع 
افزايش  تصميم به ،با پاتكي دفاعي خارج شود. شايد به همين دليل، اين بار

   گرفته بود. ها هرشتديگر  بر برخيخود  گري تصدي
 آگاهي دانشگاهيان ورسد اين تصميم، جداي از اين كه به  ميبه نظر 

نرسيده بود، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را نيز  ، دست كم مربوطيها دانشگاه
در تير  اين بار از مسيري نامعمول، ي كه وزير بهداشت،ا هگون بهناديده انگاشته بود. 

و  ها هبرخي ديگر از رشتي به رئيس جمهور، خواهان انتقال ا ه، در نام95ماه 
از وزارت علوم به وزارت بهداشت شده بود. رئيس  ي مشتركها ههمچنين رشت

جمهور نيز، شايد بدون رايزني، نخست در پاسخ به اين نامه دستور به انتقال 
داده بود. اما پس از چندي، فرهادي وزير وقت علوم، در واكنش به اين  ها هرشت

ه بود. سرانجام، ، خواهان توقف اين واگذاري شدري به رئيس جمهوا هدر نام تصميم

                                                                                                                          
 وپشتباني  گري كه جانشين سياستگذاري، نظارت، حمايت و گري و مداخله شايد بتوان از ديدگاه تصدي 1

ي ها يگير ي دانشگاهي در تصميمنهادهاكه  ها شكارويژه بنيادين نهادهايي چون وزارتخانه است، اين گونه كن
توان به واكنش  انگاشته شود. براي نمونه، مي» مانند بي«در جهان  ،شوند مربوط به خود ناديده انگاشته مي

درباره جداسازي روانشناسي باليني اشاره  ،و مشاوره كشور يسازمان نظام روانشناس سيرئ ،ياريالله يعباسعل
 ). 18/11/95(سايك نيوز،  كرد كه تصميم كميته نهاد رياست جمهوري را غير تخصصي خوانده بود
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ي كه دربرگيرنده نمايندگان دو وزارت علوم و ا هتصميم گيري در اين باره به كميت
 1به محمد علي نجفي بسان نماينده رئيس جمهور واگذار شد بود، بهداشت

  ). 20/07/96خبرگزاري مهر(
ها از سوي برخي  از سوي ديگر، تشكيل كميته ياد شده، برخي ديگر اعتراض

توان به واكنش رئيس سازمان نظام  ميرا به همراه داشت كه از جمله  نهادهااز ديگر 
انقالب فرهنگي عالي شناسي و مشاوره كشور اشاره كرد كه كوشيد پاي شوراي  روان

نيز داستان اين  راين با كه رسد ميين ترتيب، به نظر د. ببه اين موضوع بازكند نيز را
اهيان نقش چنداني در آن نداشتند، بدون ها كه دانشگاه و دانشگ گسست و پيوست
  نتيجه باقي ماند.

  در دهه نود ، تحقيقات و فناوريواكنش وزارت علوم -ث
ناكامي طرح نمايندگان مجلس براي  از رسد، پس ميوزارت علوم كه به نظر 

راموشي سپرده فبازپيوست آموزش پزشكي به وزارت علوم موضوع را كم وبيش به 

                                                                                                                          
رشته مرتبط با سالمت از وزارت علوم به وزارت  24وزارت بهداشت از انتقال  يمعاون آموزش قائم مقام 1

  خبر داد. 96 سال بهداشت تا
 يهاي كل استيمطلب اظهار كرد: در راستاي س نيبا اعالم ا سناياكبري در گفت وگو با خبرنگار ا ديحم دكتر
هاي وزارت بهداشت ارتقاي سالمت  تيمورأاز م يكي ،آن را ابالغ نمودند زيكه مقام معظم رهبري ن سالمت نظام

درمان و نظارت  ري،يشگيامور مربوط به آموزش، پژوهش، سالمت، پ يراستا تمام نيشده كه در ا اعالم جامعه
  سالمت جامعه واگذار شد. يعنوان متول به بهداشت به وزارت

 اريبس ،كنند يكه در جامعه خدمات ارائه م يان گروه پزشكآموختگ كرد: آموزش دانش حيدر ادامه تصر وي
آموختگان  دانش نياگر ا ،نيكار دارند. بنابراو با سالمت مردم سر ماًيچرا كه مستق ،است ياتيمهم و ح موضوع
منظور  نيبه ا .كند جاديرا در جامعه ا ارييتواند مشكالت بس يامر م نيا نند،يالزم آموزش نب لديدر ف و درست
بر اساس  .شد و مورد بحث دو وزارتخانه بود يمرتبط با سالمت كه در وزارت علوم ارائه م يها هرشت يتمام
  به وزارت بهداشت منتقل شد. وزارتخانه الن دوئومس ميتصم
 ييها هرشته مرتبط با سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت گفت: رشت 24اكبري با اشاره به انتقال  دكتر
خدمات سالمت،  ،يدرمان ورزش ،يخانواده، علوم ورزش يسالمت، روانشناس يروانشناس ،ينيبال يروانشناس رينظ

 يبهداشت روان، مراقب طب ،يماساژ درمان ك،يورزش، مراقبت از زنان، مشاوره ژنت هيتغذ اري،يدارو بهورزي،
براي  ماريبه ب يو دسترس مارستانيالزم از جمله ب لدياست كه ف ييها هاز جمله رشت يورزش مشاوره سالمندي و
ي مرتبط با سالمت از وزارت علوم به ها هانتقال رشت ،ندارند. وي افزود: در واقع اريعلوم در اخت وزارت آموزش در

جمهور بطور  سيئامسال با موافقت ر ،ها دو وزرات خانه بود كه بعد از سال نيب يجنجال يبحث بهداشت وزارت
ي مرتبط با ها هرشت يجمهوري تمام استيدستور ر طبق ،اساس نيبهداشت منتقل شد.بر ا وزارت به يقطع

تا دكتراي  يدر همه مقاطع از كاردان ،شد يارائه م علوم وزارت رمجموعهيز هاي دانشگاهسالمت كه تاكنون در 
 .)1396علوم پزشكي سنا، مؤسسه( به وزرات بهداشت منتقل شد يتخصص
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براي انتقال  ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،ها شكوشدر پي شايد، بود، 
 پاسخگويي بدان درسد در صد ميبه اين وزارت، به نظر  ها هديگر رشتاز برخي 
پافشاري وزارت علوم بر يكپارچگي آموزش پزشكي «است. انتشار خبر دوباره  برآمده

بازتاب يافت، بار  ها هاز سوي معاون آموزشي وزارت علوم كه در رسان» و غير پزشكي
ي گوناگوني را برانگيخت كه به نظر ها شي كهنه دامن زد و واكنها شديگر، به تن

  .1رسد همچنان ادامه يافته است مي
، معاون آموزشي ي شريعتي نياسرها هدر گفتبازتاب يافته درخور درنگ نكته 

يك از دو پيوست آموزش عالي به هر باز، فاصله گرفتن او از بحث گسست و عتف
، كه اگر بدرستي درك شود، »يكپارچه سازي آموزش عالي«بر پافشاري وزارتخانه و

ي ها شه واكنكسطوح باالتري بكشاند. هر چند  تواند گفت وگوها رابه مي
توجه دهد  نشان ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت اندركاران  دست

  ند.ا هچنداني به اين تغيير ديدگاه نداشت
تفكيك و ادغام "وارد شدن تني چند از مديران دانشگاهي براي بازنگري در 

                                                                                                                          
 و نديشيمبي تدبيري بايد: گفت مهر به ،علوم وزارت آموزشي معاون نياسر، شريعتي مجتبي زمينه همين در .1

 اولين براي ما را موضوع اين. شود يكپارچه كشور پزشكي غير و پزشكي آموزش مجدداً تا اندازيم در نو طرحي
 و پزشكي آموزش ميان جدايي سياست در بايد كه هستيم باور اين بر همچنان. كرديم مطرح و بوديم پيگير بار
  .گيرد صورت نظر تجديد پزشكي غير

 و پزشكي آموزش كه كرد مي اقتضا كشور شرايط 60 دهه در زماني: كرد خاطرنشان علوم وزارت آموزشي معاون
. گيرد صورت نظري تجديد زمينه اين در است الزم امروز شرايط دليل به اما ،باشند جدا يكديگر از پزشكي غير
 از و هستند پزشكي حوزه در دانشجو هزار 200 تنها كشور دانشجويي جمعيت هزار 400 و ميليون 4 مجموع از

   .هستند فعاليت به مشغول پزشكي حوزه در نفر هزار 19 تنها علمي هيات عضو هزار 80 مجموع
 بهداشت، حوزه در دوستان گفته اساس بر بهداشت وزارت اصلي ماموريت كه است درحالي اين: گفت وي

 3 تا 2 دار و گير در نبايد ها ماموريت نوع اين با دستگاهي چنين ،بنابراين .است سالمت و پيشگيري درمان،
 دارد وجود علوم وزارت مانند طويلي و عريض دستگاه كشور در اكنون. باشد كشور دانشجويي جمعيت درصد

  .)20/07/96(خبرگزاري مهر، است كشور عالي آموزش آن موريتأم كه
 به تلويحي پاسخ در مراسم اين در نيز ،جمهور رئيس ،روحاني حسن كه است شده بيان حالي در نكته اين

 دين مسئول يكي ايم؛ كرده قطعه  قطعه را دانشگاه اداره و دانشگاه ما: بود گفته تهران دانشگاه رئيس سخنان
 غيرپزشكي و پزشكي. بگيرد انجام ها بندي تقسيم اين نبايد. است انقالب مسئول يكي و علم مسئول يكي مردم،

 اگر كه كرد فكر آن روي شود مي و كردند را اصرار اين اسالمي شوراي مجلس در كه است ديگري موضوع نيز
 .كنيم مجلس تقديم را اش اليحه است، ديگري چيز جامعه مصلحت
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ي ها شاز سرگيري تن دهنده  تواند، نشان مينيز  "1آموزش پزشكي و آموزش عالي
پاسخ رئيس جمهور به كه رسد  ميهرچند به نظر  باشد. خانهديرينه ميان دو وزارت

ها  راي بازپرداختن به اين بحثي ميلي دولت بدهنده بتواند نشان  مياين خواسته 
  باشد.
ي نوين كميسيون آموزش و تحقيقات و برخي از نمايندگان ها شواكن -ج

  مجلس
راي بازنگري جدي ب گرايشيسيون تخصصي آن يمجلس و كم كه رسد ميبه نظر ن 

آغاز شده است، داشته  از دهه شصتكه  ،در اين زمينه در تغييرات انجام شده
، 2ي پراكنده برخي از اعضاي كميسيون آموزش وتحقيقاتها يگير باشند. اما موضع

                                                                                                                          
 در جمهور رئيس حضور در ها دانشگاه بازگشايي مراسم در ،تهران دانشگاه رئيس ،احمدآبادي نيلي محمود .1

 مصاحبه دروي . شد عالي آموزش و پزشكي آموزش ادغام و تفكيك در نظر تجديد خواستار 1396 مهرماه
 توجيهي كشور در پزشكي غير و پزشكي علوم يها شآموز تفكيك امروز شرايط دركه  كرد كيدأت نيز ديگري
 در تنها موضوع اين و باشند مجزا يكديگر از غيرپزشكي و پزشكي آموزش كه ايم نديده را جايي دنيا در و ندارد
  .)20/07/96(خبرگزاري مهر،  شود مي ديده ايران

 اشت منفكبهد وزارت از بايد پزشكي آموزش اينكه بر كيدأت با مجلس تحقيقات و آموزش كميسيون عضو .2
 محمود.كرد خواهد بسياري كمك پزشكي آموزش كيفيت به عالي آموزش و پزشكي آموزش تلفيق: گفت شود،

 ادغام آموزش درباره ،مجلس تحقيقات و آموزش كميسيون عضو و شميرانات و ري ،تهران نماينده صادقي،
 و آموزش پزشكي نيز گذشته در: گفت شت،بهدا وزارت از پزشكي آموزش جداسازي و عالي آموزش با پزشكي
 بوده علوم متمركز وزارت در آموزش به مربوط مسائل و همه كردند مي فعاليت يكپارچه صورت به عالي آموزش
 با او .شد واگذاربهداشت  وزارت به پزشكي آموزش و گرفت صورت تفكيك اين كه بود 60دهه اواسط. است
 در اين مسئله: افزود بود، اثرگذار خاصي زمانيبرهه  در عالي آموزش و پزشكي آموزش جداسازي اينكه به اشاره
  .دهد پاسخ كشورنيازهاي  به توانست مي خاصي زماني بازه

وزارت  در آموزش امر تمركز: گفت كند، كمك آن كيفيت به تواند مي آموزش امر تمركز اينكه بيان با صادقي
در  انسجام نينو همچ آموزشي دهاياستاندار لحاظ از يعني ؛باشد داشته پي در مثبتي آثار تواند مي علوم

 و آموزش كميسيون كند. عضو كمك پزشكي علوم بيشتر ارتقاي به تواند مي آموزشي كلي هاي سياست
 است؛بهتر  و هست علوم درحوزه وزارت پزشكي علوم هاي رشته از برخي همچنان :كرد تاكيد مجلس تحقيقات

 آموزش كيفيت به عالي آموزش و پزشكي آموزش تلفيق: داد ادامه صادقي .شود داده وزارتخانه اين به نيز مابقي
شود (رويداد  منفك شتبهدا وزارت از پزشكي آموزش دوباره است بهتر و كردخواهد  كمك پزشكي

23/07/96(.  
نياز به بازنگري پا مي  ي همساني برها هنيز با گفت اسداهللا عباسي عضو ديگر كميسيون آموزش و تحقيقات

  فشارد:
 گذشته در: اظهارداشت هستيم، بهداشت وزارت از پزشكي آموزش تفكيك موافق اينكه بيان با عباسي اسداله

 و پزشكي آموزش ابتدا در ،البته. شد مطرح يكپارچه صورت به عالي آموزش و پزشكي آموزش بحث ادغام هم
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ي دست ها يگير فشارد كه با موضع ميهمچنان برمواضع پيشين مجلس ششم پا 
هر چند چنين  رسد. ميهمسوتر به نظر نيز وزارت علوم  كنوني اندركاران

  باشد.تمامي نمايندگان  هاينظر يي، دشوار است بتواند بازتاب دهندهها يگير موضع
رسد كه بار ديگر تب گسست و باز پيوست آموزش  ميبه هر حال، به نظر 

ي ديگر فروكش كرده باشد. آخرين ا هبه وزارتخان از يك وزارتخانه پزشكي
كاران وزارت بهداشت، درمان و ري به نسبت تند برخي از دست اندها يگير موضع

براي گسترش  آنهاخرين كوشش آآموزش پزشكي، به ويژه پس از ناكام ماندن 
، بيشتر بازگشت به حالت تدافعي گذشته اين گري وزارت بهداشت قلمرو تصدي

قاضي زاده هاشمي، بسان  يها يگير آخرين موضع يكي ازدهد.  ميوزارت را نشان 
تواند چنين پنداشتي را تقويت كند. او كه در  مي خانهاين وزارت مديرترين  بلند پايه

كوشد از عملكرد  ميپزشكي سخن گفته است، نخست  حاشيه نشست معاونان علوم
 )خانهوزارت دو عملكرد نه (و ها دانشگاهپزشكي در مقايسه با ديگر  يها دانشگاهخوب 

به از سرگيري  1395كه در سال  پشتيباني كند. با اينكه خود او نخستين كسي بود
، آموزش عاليي پزشكي به ها شدامن زده است، درباره بازپيوست آموز ها شمككش
  :شده استور آياد اما فرابخشي ،چند فرافكنانهنگاهي هر با 

 امر نظر اين به نسبت بيكاري سر از افراد برخي و ندارد يتياهم بحث اين "
 عالي آموزش كلي يها تسياس و است انحرافي مباحث اين من نظر به .ندا هداد

                                                                                                                          
 بخش دو اين كشور نيازهاي دليل به مقطعي در ولي ،متمركز بود ها فعاليت و بودند ادغام هم در عالي آموزش

  .شوند تلفيق هم با بايد بازهم معتقديم كه شدند جدا هم از
 آموزش كيفيت به عالي آموزش و پزشكي آموزش تلفيق اينكه بر تأكيد با مجلس آموزش كميسيون عضو اين

 كمك آن كيفيت به تواند مي غيرپزشكي و پزشكي بخش دو در امر آموزش تمركز: گفت شود، مي منجر پزشكي
 در انسجام و آموزشي لحاظ استانداردهاي از كه دارد مثبتي آثار علوم وزارت در آموزش امر تمركز واقع در. كند

  .كند مي كمك پزشكي علوم ارتقاء به آموزشي كلي هاي سياست
 ها هرشت مابقي كه دارد قرار علوم وزارت درحوزه پزشكي علوم يها هرشت از برخي حاضر حال در: كرد اضافه وي
 و كيفيت به منجر وزارت بهداشت از پزشكي آموزش جداسازي معتقديم اما شود واگذار علوم وزارت به بايد نيز

  .شود مي آموزشي استانداردهاي
 وزارت به پزشكي آموزش بخش واگذاري با بهداشت وزارت مخالفت درباره اسالمي شوراي مجلس نماينده اين
 مخالفت. نيست عالي جدا آموزش از پزشكي آموزش دنيا جاي هيچ در و است منطقي كار ادغام اين: گفت علوم

 شود (سالمت بررسي وزارتخانه اين مسئوالن حضور با آموزش كميسيون جلسات در بايد نيز بهداشت وزارت
 .)27/06/96پانا،  از نقل به نيوز
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 معناي مباحث به اينگونه كردن مطرح كه است شده تعريف سالمت نظام و كشور
 اين دارند قصد افراد اين. است عالي آموزش مسائل در خود مشكالت فرافكني
  ."كنند منحرف آن از را ها ذهن و كرده پنهان را مشكالت
 با ها ههزين اين و گرفته صورت بسياري يها هپزشكي هزين آموزش زمينه در
ها  هرسان و نيست بازگشت قابلبه هيچ عنوان  عالي آموزش با پزشكي آموزش ادغام

 خروجي آموزش حيطه در موضوع اصل چراكه كنند. توجه مباحث گونه اين نبايد به
 كشور آينده و علمي پيشرفت مسير در بايد و بهداشت علوم وزارت و دانشگاههاست

 و شوند رو ه ب رو مسائل گونه اين با نبايد ها دانشگاه التحصيالن فارغ. كنند حركت
 برنا، خبرگزاري سالمت گروه(  كند مي دور موضوع اصل را از آنهاي ا هحاشي مباحث
1396(.  

چند وچون در  ها دانشگاهاصلي  آفريني درستي بر نقش هاو دراين گفت وگو ب
گسست آموزش  ترين دليلي كه به اصلي . از سوي ديگر،فشارد ميپا  آنها هاي برونداد

تبديل مراكز آموزشي «يعني  ؛انجاميده بودپزشكي از آموزش عالي در دهه شصت 
 و بر پندارد ميرا سبب توسعه نيافتگي علوم پزشكي در ايران » به مراكز درماني

كه روشن است به مفهوم تغيير در وزارتخانه فشارد مي پا آنهابراي جداسازي  اي اراده
  :نيست

 افزايش گذشته باسال  40طول  در ها به زيرساخت هتوج عدم دليل به ،نهامتاسف«
 سطح در علم سال، 70به  سال 57 از مردم عمر طول رفتن باال و جمعيت

 سالمت درحوزه جديدي تشخيصي درماني يها شرو و كرد پيشرفت المللي بين
 درماني مراكز به آموزشي مراكز و نكرد پيدا هاي ما توسعه بيمارستان اما شد، تعريف
 را از هم جدا كنيم. ها شبتوانيم اين بخشد. زحمت زيادي بايد كشيد تا  تبديل

 بايد و دارد بسياري يتاهم آموزشي از درماني هاي دانشگاه جداسازي توجه به
  (همان). »شوند ايجاد آينده در آموزش مختص مراكزي

 ها هتغييرات ساختاري در وزارتخاناز رهگذر  هايي حل چنين راه روشن است كه
نتوانسته است و نخواهد درگذشته، حال و آينده گذرد. چرا كه چنين تغييراتي  مين

نكات با آموزش عالي بگشايد.  فزاينده هاي ي كور وبحرانها همشكلي از گر توانست
تواند  مينهد و  ميبدرستي انگشت  آنهاشمي برها  هزاد كه قاضي را اهميت ديگري
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ادبيات توان در چارچوب  مي ،نگر شود ي بيهوده و بخشيها شجايگزين اين كشمك
  آموزش عالي چنين برجسته ساخت:

 »آگاهي«، »علم«، »آموزش«سياسي براي با اهميت پنداشتن  اي نياز به اراده -1
 ؛»دانش«و 

گري و  جاي مداخله (به همسو با تغييرات مدنظربه سياستگذاري  بازگشت -2
ي آموزشي) در چارچوب همكنشي ميان مجريان و نهادهاگري در  تصدي

 قانونگذاران؛
نظر گرفتن منابع مالي متناسب از بودجه عمومي كشور با در نظر گرفتن در  -3

ي ها هويژترين كار نقش، جايگاه و اهميت آموزش وپژوهش (كه از اصلي
بدون  ،رود ميي) سياستگذار قلمرو آموزش كشور بشمار ها ه(وزارتخان ينهادها

 )؛آنهادرنظر گرفتن يگانه يا چندگانه بودن 
دگي ودر نظر گرفتن زمان الزم براي دست يافتن به خويشتنداري از شتابز -4

 ي تحوالت دلخواهپيامدها
تواند به عملكرد مورد چشمداشت از  ميپرداختن در عمل به اين نكات،  -5

 1) بينجامد.آنها(بدون در نظر گرفتن قلمرو علمي  ها دانشگاه

                                                                                                                          
 عين در و مجلس و دولت مسئولين، هتوج خاطرنشان ساخته است:چنين  ها هزاده هاشمي در اين زمين قاضي .1

 بايد راستا اين در و شود مي محسوب ز هما ها هدانشگا اين الزمه جداسازي زمان اختصاص حال
 در بايد كشور پيشرفت براي است مهم ما براي دانش واهي آگ و علم اگر. شود اعمال الزم هاي يسياستگذار

 و جايگاه با متناسب اعتباري دنيا پيشرفته ممالك مانند بايد بنابراين كافي نيست؛ شعار نهات و كنيم اقدام عمل
 بودجه اين از بخشي هاكشور مانند ديگر و شود داده اختصاص بودجه به آن نظام در كشور در آموزش يتاهم

ميزان  اين از صدم يك اختصاص با توانيم مي راستا اين در. مدهي اختصاص هشپژ و آموزش به حوزه را عمومي
 انتظار ها هدانشگا از توانيم مي اعمالي هاي ل هزينهمقاب در و برسيم بااليي يها تبه پيشرف بخش اين بودج به.

  داشته باشيم.  عملكرد
اي  شود. كار ويژه ي نهادهاي سياستگذار در قلمرو آموزش اشاره ميها هترين كارويژ ين ترتيب، به يكي از اصليبد

ي ياد شده نيازمند است. نهادهاوي از س ديگري، فراتر از سخن گفتن، ي زيادها شمطالعه، رايزني و كوش كه به
كه به  .اي كه نيازمند ايجاد باور و همگرايي در سطوح باالي حكومتي است گذشته از آن، انجام چنين كارويژه

ي ها يساز به زمينه آنهاي سياستگذار و توسعه سازماني نهادهارسد جداي از بازنگري در عملكرد  نظر مي
 نياز دارد. ي شفاف و روزآمد و... نيزها هبانك داد مانند برخورداري از بسياري ديگري
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  پزشكي : دانشجويان1بخشي از نقش آفرينان اصلي يها هديدگا-ث
ي از ا هي دانشجويان، در اين بخش چكيدها هديدگا اهميت بازتابدليل  به

يي كه سال ها ها هديدگا ه است،نقادانه دانشجويان پزشكي بازكاوي شد يها هديدگا
 آنهاي ها هبرخي از مسئوالن برسد و يا در گفت فقطتا به گوش  برده استزمان 

آموزش پزشكي و سالمت ، كه به را آنهاي ها هبازتاب يابد. سرخط مهم ترين ديدگا
  چارچوب بندي كرد:به صورت زير توان  مي ،شود ميمربوط 

 و آيد ميشمار  هها ب ترين كار ويژه دولت همچنان مهم، 2سالمت افراد جامعه -1
 است؛ ريزي دستيابي بدان نيازمند سياستگذاري كالن و برنامه

از  زير نام جداسازي آموزش پزشكيكه   3درماني تداخل امور آموزشي و -2
ي زير پيامدهابا  ،وزارت علوم و پيوست آن به وزارت بهداشت انجام شده است

 همراه بوده است:
  در پشتيباني از دانشجويان در فرايند يادگيري؛ پزشكي يها دانشكدهناتواني 
 كه  يفريني و يادگيرآ فرايند دانشبر  ،درمان اداري چيرگي نظام اجرايي و

  ؛4انجاميده استكم كيفيت  درمان و فربهي آموزش» نشيني هگوش«به 
  سان خط نخست به دانشجويان، ب آنهاافزايش نارضايتي بيماران و بدبيني

 مواجهه با بيماران؛

                                                                                                                          
وزير بهداشت، درمان و آموزش  براي آگاهي بيشتر به بيانيه دانشجويان پزشكي سراسر كشور كه براي .1

  .از سوي خيرگزاري دانشجو انتشار يافته است، نگاه شود 1394خرداد  4پزشكي نگاشته شده و در تاريخ 
و  ها دولت -ي ملتها هترين كارويژ توان چشمداشت، يكي از اصلي مي آنهاه كه از گون دانشجويان، همان .2

  .رسد كنند كه چندان با عملكردهاي كنوني آن همسو به نظر نمي حكمراني خوب را برجسته مي
شد و به  كه در دهه شصت از سوي برخي برآن پافشاري مي اي رويه رويكردگسترش بي شود كه ميوري آياد .3

رسد  شد، به نظر نمي دنبال مي در وزارت علوم يا هر نهاد ديگري يي انجاميده است، چنانچهپيامدهاچنين 
توان در رويكرد  را بيشتر مي ها يست به همراه داشته باشد. بنابراين، ريشه اين كژرونتوا ي متفاوتي ميپيامدها

 اشت.بكار گرفته شده جست تا تغييرات سخت ساختاري كه پيوندي با اهداف ند
يي بنيادي كه سد راه اهداف ها ي) بسان يكي از كاست1392» (ادغام آموزش پزشكي...«اين نكته در كتاب  .4

  چنين آمده است: ،شده است "ي آكادميك و بالينيها هعرص "ادغام
بعدي شرط  اين است كه دو ،ايم از اين ادغام به نحو مقتضي استفاده نماييم تاكنون نتوانسته ولي علت آن كه

اسالمي ايران بدون سازماندهي و قطعه قطعه است  عرصة باليني در جمهوري ،محقق نگشته است. به بيان ديگر
علوم  يها هيعني دانشگا ؛عرصة آكادميك در مقابل عرصه باليني شكل نگرفته است ارتباط حاكميتي ،و از طرفي

 .)73(ص.  كالن بر عرصه باليني دارند ها و نظارت گيري پزشكي قدرت كمي براي سياستگذاري، تعيين جهت
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 كه  آنهادانشجويان بسان نيروي كار ارزان قيمت و استثمار  گيري از بهره
 پديد آورده است؛ آنهاي مالي و اقتصادي براي ها يدشوار

 راتخصصي، تخصصي و عمومي ف ي آموزشيها هدر دور هدفي برنامگي و بي بي
رو  هب با دشواري رورا ي پايه پزشكي ها شويژه فرايند يادگيري در آموز كه به

 ساخته است. 
 بكارگيري دانشجويان دوره عمومي در خدمات غير درماني؛ 
 اندوزي؛ انگيزگي دانشجويان در دانش آفريني و دانش بي 

هايي كه به  سياستدر پايان اين بيانيه، دانشجويان به نكته درنگ برانگيز، 
رسد  ميكه به نظر  اي هاند. نكت انجاميده است، انگشت نهاده نابرابري در دسترسي

و  ها يگير كه بيشتر ناشي از تصميم گير تمامي نظام آموزشي كشور است گريبان
 فقطگيران نظام آموزشي است و  عملكردهاي فراقانوني در سطوح گوناگون تصميم

اين درحالي است، همان گونه  1شود. ميدامنگير آموزش پزشكي و وزارت بهداشت ن
نه  فراهم ساختن فرصت هاي برابر كه دانشجويان پزشكي نيز يادآور شده اند، 

تنها در قلمرو آموزش، بلكه در تمام قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از 
كه در ادبيات علوم سياسي و  اي هدولت هاست. كارويژ-ي ملتها هترين كار ويژ اصلي

 -به بلنداي پيدايش ملت اي هيافته است و ديرين حكمراني خوب بازتابي گسترده
در بيشتر عي دارد. به همين دليل نيز ها در چارچوب قراردادهاي اجتما دولت
ها از جمله قانون اساسي جمهوري اسالمي بر آن پافشاري  هاي اساسي ملت قانون

  شده است.
به آموزش پزشكي  بسياري از نقدهايي كه نه تنها بنابراين، برپايه بازكاوي

 متوسطه)(ابتدايي و  آموزش پايه حتي ي آموزش عالي وها هبلكه بر تمام دور ،كشور
هايي از  ها و دشواري رواست، دور از ذهن نيست كه بتوان انگاشت حل چنين كاستي

گري امور علمي و آموزشي از  رهگذر تغييرات سخت و ساختاري و واگذاري تصدي
                                                                                                                          

و  ها توزيع عادالنه فرصت«كه خواهان  هاي كلي علم و فناوري سياست - 2-6دانشجويان با اشاره به بند  .1
شده است، برخي از مقررات و عملكردهاي  »امكانات تحصيل و تحقيق در آموزش عالي در سراسر كشور

و... را با آن همسو  »آيين نامه پرديس هاي خودگردان«گيري در وزارت بهداشت، مانند  ي تصميمنهادها
 شود.  به وزارت بهداشت محدود نمي فقطها  ناديده انگاشتن بينند. روشن است كه اين گونه نمي
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نظر  پذير به ساالر ديگر امكان ي ديواننهادهانهادن  يا پي يك نهاد به نهاد ديگر
ي بسيار بردوش جامعه ها هباركردن هزين فقطيي ها شي چنين كنپيامدهارسد.  مين

يي نيز بازتابي گسترده نهادهاگيران چنين  ي بسياري از تصميمها هاست كه در گفت
  يافته است.

ي تمام كشورهاي پيشرو نيز ها هادبيات علمي و زيست آزموداز سوي ديگر، 
نقش هاي آموزشي با  از اصالحات در نظام اي هكه بخش گسترد دهد مينشان 
 گيران در پشتيباني از تصميم كنشي انديشي و هم هم و بازيگران اصلي آن آفريني

 رسد.  ميدر چارچوب توافقي ملي امكان پذيرتر به نظر  آنها
  



 

  بندي معج
  مسائل آموزش عاليبازشناسي رويكردها در حل 

در  ،نگري رسد كه در بخش پاياني نياز است كه با اندكي ژرف ميبه نظر  نخست
بندي رواتري در اين زمينه  بيان مسئله درنگ بيشتري كرد تا بتوان به جمع

ي ها يوكاست ها يكه براي حل مسائل، دشواررسد  ميپرداخت. چنين به نظر 
به كالف سر درگمي  ها شي بسياري از پژوهها هآموزش عالي كشور، كه برپايه يافت

  توان بازشناخت: ميرا از يكديگر زير تبديل شده است، سه رويكرد 
  ابهام گرايانه رويكرد نخست: -الف

نيز گنجانده شده است، بر غ آن در ابال و در عنواني كه به  اين مطالعه انجاميده
دو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، امكان سنجي ادغام «

رسد كه هدف پيشنهاد دهندگان،  مياستوار است. به نظر ن» تحقيقات وفناوري
رسد جداي از اين كه  ميميختن دو وزارتي باشد كه به نظر آراستي درهم  هب

و ناهمگرايي  ي گوناگونها هاهداف و كارويژ ي ازكم به روايت اسناد قانون دست
 نهادهابرشمرده شده است، يا اين  آنهاقانوني  وظايف آنچهبرخوردار هستند، برپايه 

شوند،  ميگر  جلوه ها هو بخشنام ها هكه بيشتر در آيين نام ،پندارند ميخود  وظايف
نه در رسد  ميبه نظر ن بنابراين، پرداختن بدانانديشيد.  آنهابتوان به درهم آميختن 

 سازي آن در كشور امكان پذير نه پيادهو  دهندگان باشد برگيرنده خواست پيشنهاد
  رسد راه به جايي ببرد. ميبه نظر ن ،است. بنابراينو دلخواه 
توانند بايكديگر داشته  ميي اندكي نيز ها ينگرش ديگر، كه همپوش اما دو

گاه نظري و هم از ديدگاه عملكردي داز ديتر شدن مسئله هم  باشند، نيازمند روشن
  است. 

  ديوان ساالر و تمركز گرايانهرويكرد دوم:  -ب
و  ها يگير تصميم در برخي از وحتي ها هگفت اسناد ، مطالعات، كه در دومرويكرد در 

و  ها دانشگاه خورد، رويكردي به نسبت ديواني به ميبه چشم  بيشتر نيز قانونگذاري
رسد بر نقش  ميبه نظر و  دهد ميديگر نهادهاي آموزشي و پژوهشي را بازتاب 

 ي رسمي و نارسمي)نهادهاو ديگر  ها ه(مانند وزارتخان تيحكومديوان ساالر ينهادها
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ي آموزشي نهادهاو ديگر  ها دانشگاهتوان از  ميهايي كه  در دستيابي به چشمداشت
  .عالي و پژوهشي داشت، بيشتر تكيه دارد

و ديگر  ها دانشگاهچنين رويكردي اثر بخشي عملكرد  به سخن ديگر، برپايه
ي وزارتي نهفته نهادهاي آموزش عالي و پژوهشي، بيشتر در گرو عملكرد نهادها
، دست كم، ارتباط آنهاي ي قانونها هويژ رسد كار ميكه به نظر ن يينهادها ،است

داشته باشد. شايد،  آموزش عالي ينهادهابا كيفيت عملكردهاي  مستقيم چنداني
يي را به اين پنداشت نهادهابود كه در دهه شصت، افراد و  چيرگي چنين رويكردي

، يا به »جدا سازي آموزش پزشكي از آموزش عالي«رسانده بود كه با ساده انگارانه 
وزارت فرهنگ و  جدا سازي آموزش پزشكي از«با  آنهاديوان ساالرانه  پنداشت

به وزارت  نو تغيير نام آ »بهزيستيو آموزش عالي و پيوست آن به وزارت بهداري 
كيفيت آموزش  كميت و سازي توان به بهينه ميو آموزش پزشكي  درمان ،بهداشت
سد راه  ،مك دست ،آنچهرسد  ميدر حالي كه به نظر و... دست يافت.  پزشكي

 فقطبود،  در گذشته گسترش بي رويه آموزش عالي و از جمله آموزش پزشكي
بلكه به  ،هاي آموزشي نبود افزاري از جمله كم بودن بيمارستان ي سختها يكاست
 ها دانشگاه از سوي دانشگاهيان و كه پايبندي به برخي استانداردها رسد مينظر 

و  ها هآموزش عالي در تمام رشترويه  بي اصلي ترين دليل خودداري از گسترش
كه آن زمان  . پايبندي به استانداردهاه استزشكي بودپ يها هرشتدر شايد به ويژه 

بيش از يك دهه ادامه  ،شد مينيز پشتيباني موزش عالي آفرهنگ و از سوي وزارت 
 در پذيرش بي رويه دانشجو و ها دانشگاهتوان به پايداري  مي ،براي نمونهيافت. 

 دانشگاه آزاد اسالمي ي آموزش عاليها هپايداري وزارت در به رسميت نشناختن دور
برخي از تغييرخواهان آن  ديدگاه، از ها يونه پايبندگاينياد كرد.  در آن دورانو... 

سد راهي براي دوران، گذشته از اينكه ميراث حكومت از هم پاشيده گذشته بود، 
  آمد. مينيز بشمار  آنهاتغييرات دلخواه 

  :ارزيابي كرده استرا چنين يانه اين تغييرات تمركزگرا )1388( فراستخواه
 به فرهنگي انقالب در كشور عالي آموزش نظام در كه تغييراتي مهمترين جمله از«

 و اقدامات شد، مي ناشي متمركز و سياسي گذاري مشي خط الگوي از و آمد وجود
 پزشكي موزشآ و درمان بهداشت، وزارت تشكيل به كه بود طرحي و ها فعاليت
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 وزارت و ها دانشگاه مجموعه از پزشكي علوم يها هرشت آن، براساس و شد منتهي
 يها دانشگاه عنوان به و شدند منتزع عالي آموزش و فرهنگ وزارت يعني ،متبوع
 قرار سابق بهداري وزارت اي همنطق هاي سازمان مجموع زير در پزشكي علوم

 هزينه و بود مخاطره و ريسك از پر كاري تغيير، اين ايجاد كه بود طبيعي. گرفتند
  .)565(ص.  داشت خود با زيادي

برخي  اما اين بار از سوي، از اين رويكرد 1با خوانش همگونيدرآغاز دهه هشتاد، 
پيشنهادي  در چارچوب تغييرات ساختاري، كشور و نهاد قانونگذارنمايندگان از 

وزارت نوپاي علوم، تحقيقات و فناوري داده شد.  بهبراي بازپيوست آموزش پزشكي 
 عاليموزش آتواند واكنشي دربرابر جداسازي آموزش پزشكي از  مياين پيشنهاد، كه 

وضعيت ناگوار آموزش  هاي دليل آنچه، بدون درنگي بر انگاشته شود 60در دهه 
خواهان جداسازي آموزش پزشكي از وزارت  فقطپزشكي انگاشته شده است، 

اوت كه برخالف دوره پيشين، اين فبهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود. با اين ت
. همگوني اين دو رويكرد براي شد ميبار عملكرد وزارت بهداشت به چالش كشانده 

تغيير و بهبود كميت و كيفيت آموزش پزشكي در اين نكته نهفته است كه هر دو 
آن هم در  بر تغييرات ساختاري فقط سازي تغييرات دلخواه خود، جريان، براي پياده

و دانشگاهيان، بسان  ها دانشگاه به آنكهفشردند، بدون  ميسطوح وزارتي پا 
 ،داشته باشند؛ يعني همان كساني كه در واقعنيم نگاهي فرينان اصلي آ نقش
  باشند.گرايانه  با رويكردي علمي و واقعتوانستند پيشران يا سد راه تغييرات  مي

همگوني ديگري كه در اين دو پيشنهاد شتابزده و نه چندان سنجيده به چشم 
، نبود آمادگي حتي در دو وزارتي بود كه قرار بود مسئوليت آموزش خورد مي

رسد، افزايش قلمرو  ميپزشكي را به قلمرو اختيارات خود بيفزايند. هر چند به نظر 
كم و بيش با شد،  ميوزارت پذيرنده همراه  در و... اختيارات كه با افزايش بودجه

                                                                                                                          
 ها هنيابي به اهداف دلخواه از رهگذر تغييرات سختي همچون تغيير وزارتخا همگوني در اين پنداشت كه دست 1

 پذير است. امكان
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   .1ه استاستقبال آن وزارت نيز همراه بود
واستقالل  موزش عاليآسازي سياستگذاري در  رويكرد سوم: يكپارچه -پ

  نهادهاي آموزشي 
پاگيري دانشگاه در ايران  در ديرينه آموزش دانشگاهي وريشه  ،اين رويكرد از سويي

يباني نظري در مطالعات ايراني و جهاني است. تشپ از سوي ديگر، ازو . 2دارد
 و همسويي دارد المللي بيني نهادهاي بيشتر ها هبا توصياين روند كه همچنين 

ي نوين و آينده انديشانه ها ي كامياب جهاني، راهبردها هبا زيست آزمود اينكهتر  مهم
از تر از همه،  همگرايي بااليي دارد. مهم ،استوار است» آموزش پايدار«كه بر 

قانون اهداف، «اسناد گوناگون قانوني، از جمله با توجه به  پشتيباني حقوقي و قانوني
   .3نيز برخوردار است »وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

                                                                                                                          
شود  وري ميآياد ي پيشين نگاه شود.ها شدر بخ هاي ياد شده خانهي وزارتها شبراي آگاهي بيشتر به واكن 1.

برخي ي ها هآنگونه كه در گفت رسد. (دهه شصت)، گفت وگوهاي دو وزارت به سرانجامي نمي دوره نخست كه در
  اند. دردادهشود، به تغيير ناخواسته تن  ديده مي آنها
وپاگيري شمار ديگري  سال پس از گشايش دانشگاه تهران 33دانسته است كه وزارت علوم و آموزش عالي،  .2
پا گرفت. ديرينه اين وزارت، حتي از شوراي مركزي  1346 هاي كشور در سال در ديگر استان ها دانشگاهاز 

با تصويب مجلس پا گرفت، نيز كمتر است. نقش اندك اين وزارت در امور  1344، كه در سال ها دانشگاه
 ي موازي زيادي در دوره پهلوي دوم شد.نهادهاگيري  سبب شكل ها دانشگاه

 و ييامور اجرابه  دنيانسجام بخش«و ماده يك قانون ياد شده يكي از اهداف وزارت، براي  دربند .3
ها، مراكز  و استقالل دانشگاه يآزادي علم ميحفظ و تحك«، و فناوري كشور يقاتيتحق ،ينظام علم استگذارييس

  همين قانون بر دونكته پافشرده شده است: 10ياد شده است. افزون برآن، در ماده » يقاتيو تحق يعلم
درباره  سسات آموزش عالي و تحقيقاتيؤو م ها دانشگاهمحدود ساختن اختيارات وزارت در امور  -1

 99اي كه در ماده  . نكتهآنهاي بانيو پشت تينظارت و حما ،يابيارزتنها به آنها  هاي عمومي اداره تسياس
 قانون برنامه سوم نيز بر آن پافشرده شده بود.

ي خاص ها هنام نييبرابر ضوابط و آ »آنهااداره «و  »شخصيت حقوقي مستقل«از  ها دانشگاهبرخورداري  -2
  .رسد يم ريوز دييامنا و تأ أتيه بيكه به تصو يالتيو تشك ياستخدام اداري، ،يمعامالت يمال

و برابر  هستند مستقل يحقوق تيداراي شخص يقاتيو تحق يها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه – 10ماده
 دييامناء و تأ أتيه بيكه به تصو يالتيتشك و ياستخدام اداري، ،يمعامالت يي خاص مالها هنام نييضوابط و آ

 و حدود يقاتيو تحق يها و مؤسسات آموزش عال انشگاهد وزارت در امور اراتياخت شوند. ياداره م رسد يم ريوز
قانون و  نيا آنها درچارچوب يبانيو پشت تينظارت و حما ،يابياداره آنها، ارز يهاي عموم تاسيس نييتع

 صالح خواهد بود. مصوبات مراجع ذي
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گري وزارت  نخست: بازپيوست آموزش پزشكي به قلمرو تصدي سناريوي
  علوم، تحقيقات و فناوري

برنظام علمي كشور استوار  ساالري سنتي برپايه رويكرد چيرگي ديوانحل  اين راه
 (انسجام) رويكردي كه براي سامان بخشي و در هم تنيدگيبه سخني ديگر، است؛ 

ساالر استوار است،  ي ديواننهادهابرتغييرات ساختاري در  فقطآموزش عالي، 
ر نظام علمي كشور ب اي هساالري غيرحرف تواند به چيرگي فزاينده اين ديوان مي

هاي جدي آموزش عالي در  ها پيش نيز بسان، يكي از آسيب از مدت بينجامد كه
  .ي علمي بازتاب يافته استها شي بسياري از پژوهها هيافت

و مشاهدات،  ها هبرپايه مطالعات، زيست آزمودتا كوشش شده است  1در جدول  
  .افي شودبازك ضعف اين سناريونقاط 

برپايه  نظام علمي كشورانه در ديوان ساالر تغييراتي ها يكاست: بازكاوي 1جدول 
  ي نوين دو وزارتخانهنهادهاپيش

  يادداشت  نقاط ضعف
ات ابهام زياد در اهداف تغيير

نوين پيشنهاد شده از سوي 
  دو وزارتخانه

تواند به انسجام بخشي آموزش  ميدر سطح وزارتي ن فقطتغيير 
نيز  80در اليحه تغيير ساختار وزارت علوم در دهه عالي بينجامد. 

كه باهدف انسجام بخشي انجام گرفته بود، چنين تغييراتي به چشم 
  خورد  مين

ميان تغيير،  ناهمسويي
اهداف پيشين و كنوني و 
ناديده انگاشتن رويكردهاي 

موزش آنوين به دانشگاه و 
  عالي

 علوم و يها هوزارتخانيي كه در قوانين براي ها هبا توجه به كارويژ
بهداشت در نظر گرفته شده است، چنين تغييراتي با اهداف همسو 

افزون برآن، رويكردهاي نوين آموزش عالي و  رسد. ميبه نظر ن
  دانش مديريت نيز با چنين تغييراتي همگرايي ندارند.

باركردن هزينه ناشي از 
  تغييربردوش جامعه و دولت

ي مالي ها هدهه شصت هزين اين تغييرات، همچون تغييرات
كه رسد  مينظر ن گذارد. به ميبردوش جامعه و دولت  اي هافزود
يا در اولويت سرمايه  باشد ها هي آن، پاسخگوي هزينها هفايد
  ي كشور، به ويژه در شرايط كنوني باشد.ها يگذار

پايداري در برابر تغيير در 
  سطوح:

  ستادي 
 و ديگر  ها ه(وزارتخان

گيري  نهادهاي تصميم
 آموزش عالي)

را كه به  خاتهشود، پايداري ستادهاي دو وزارت ميبيني  پيش
تغييرات دادن ي پيشين انجاميده است، با انجام ها شنافرجامي كوش

 حتي انديشه چنين تغييراتي را در تواند ميافزايش خواهد يافت كه 
  با شكست روبرو سازد. عمل

ودانشگاهيان، به دليل درگير نبودن در اين  ها دانشگاهتاكنون، 
تواند،  ميتغييرات، واكنش چنداني نداشته اند، اما تغييرات دوباره، 
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  يادداشت  نقاط ضعف
  ها دانشگاهنهادي (مقاومت 

ودانشگاهيان علوم پزشكي 
  و جامعه پزشكان

رو شود. ه ب رو ،علوم پزشكي يها دانشگاهباپايداري، به ويژه از سوي 
  افزوده شودتواند بدان  ميپايداري جامعه پزشكان نيز 

ي ها هناديده انگاشتن بايست
وني پس از تغيير ساختار قان

وزارت عتف و تصويب قانوني 
  آن

حفظ و تقويت آزادي علمي «اهداف و وظايف وزارت عتف، بارويكرد 
شخصيت حقوقي «از  ها دانشگاهبرخورداري  و »واستقالل دانشگاهي

ي ها دانشگاهتواند دربرگيرنده  ميتدوين شده است كه  »مستقل
تغييراتي كه بر پايه رويكردهاي پيشين  پزشكي نيز باشد. بنا براين،
تواند بسان ناديده  مياستوار باشد،  ها هو تصدي گري وزارتخان

  وبازگشت به نقطه صفر انگاشته شود. انگاشتن اين قوانين
ي ها يناديده انگاشتن كاست
تصدي  برآمده از عملكرد
  گرانه دو وزارتخانه

گري وزارت بهداشت به برخي ديگر  يش دامنه گستره تصديافزا
تواند بسان  ميي آموزش عالي (پيشنهاد تازه اين وزارت) ها هرشت

كه حتي با  ،ي عملكردي اين وزراتخانهها يناديده انگاشتن كاست
  نقد درون سازماني همراه است، باشد.

تواند  ميش پزشكي به قلمرو وزارت عتف همچنين، بازپيوست آموز
ييد وضعيت ناگوار ودشوار آموزش عالي غير پزشكي أبه مفهوم ت

تواند با ضريب هندسي  ميي كنوني ها يين ترتيب كاستدب .باشد
  افزايش يابد.

نبود آمادگي در پذيرش 
ي نوين در هر دو ها هكارويژ

  وزارتخانه

ي تغييرات تازه، از سوي هر نهادهارسد، پيش مياز آن جا كه به نظر 
 بدون هماهنگي وزارت، بيشتر شتابزده، واكنشي، سياست زده،دو 

انجام شده است، دور از  از پيش ريزي برنامه وبا هم و امكان سنجي 
ي يك سويه نهادهاباور است كه هر دو وزارتخانه آماده پذيرش پيش

  باشند. رو هروبخود يا پذيرش پيشنهاد طرف 
ميان دو  ها شافزايش كشمك

  آنها وزارتخانه و درون
تغييرات در فضاي  يي بانهادهاترديدي نيست كه چنين پيش

جايي منابع (انساني، مالي، فيزيكي) و... همراه است.  هكالبدي و جاب
 ويژه بدون آمادگي و پذيرش دو بنابراين، چنين تغييراتي كه به

ي درون ها شتواند به افزايش كشكم ميشود،  ميطرف انجام 
  بينجامد آنهاسازماني در هر دو وزارت و كشمكش فزاينده ميان 

گسترش فزاينده نهادهاي 
ديوان ساالر در درون دو 
وزارت و/يا نهاد ي موازي در 

  آنهاهريك از 

به قلمرو  ها هو وظايف ناشي از پيوستن ديگر رشت ها هافزايش كارويژ
و وظايف ناشي از  ها هگري وزارت بهداشت، يا افزايش كارويژ تصدي

تواند به افزايش  مي برپايه نوع تغييرات، بازپيوست آموزش پزشكي
ي نهادهاگيري فزاينده  شكل يا ها هساالر در وزارتخان ي ديواننهادها

هاي پيشين و كنوني  چنين گسترشي با سياست موازي بينجامد.
  .رسد ميسازي دولت نيز سازگار به نظر ن كوچك

   
نقاط قوتي است كه تغييرات با چنين رويكردي  برخي از دهندهبازتاب  2جدول 
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 تواند برآمده از ميتر، اين نقاط قوت،  تواند به همراه داشته باشد. به سخني روشن مي
كه شايد  تغييرات نسنجيده و ناهمسو با اهداف آن در دهه شصت باشدي ها يكاست

تغييرات يادشده بيشتر . شود جبرانبتواند با تغييراتي همجنس تغييرات پيشين 
، چون با تغييرات درفضاي اما ،بودآموزش عالي  گري دامنگير نهادهاي تصدي

ي آموزش پزشكي نيز همراه بود، به جدايي فضاي آموزش نهادهاكالبدي و فيزيكي 
. اين جدايي، به باور بسياري از استپزشكي از پيكره آموزش عالي نيز انجاميده 

چنين  هاي اند، يكي از بزرگترين كاستي تغييرات پرداخته كساني كه به بازكاوي اين
 چرا كه اين جدايي فيزيكي، به يك سونگري و ،تغييراتي انگاشته شده است

ي پزشكي و چيرگي گفتمان درمان برسالمت ها هآموختگان رشت نگري دانش جزئي
  افزوده است. 

  

 هيكشور برپا يساالرانه در نظام علم وانيد راتييتغ نقاط قوت يبازكاو:  2جدول 
  دو وزارتخانه نينو يهاشنهاديپ

  يادداشت  نقاط قوت
يكپارچگي با واسطه آموزش 

سازي  از رهگذر يكپارچه عالي
ريزي  نهاد سياستگذاري و برنامه

  كالن آموزش عالي

(برپايه مصوبه رد شده مجلس و  سازي نهادي يك پارچهاين 
تواند باشد  ميزماني اثر بخش  برخي پيشنهادهاي وزارت عتف)

 ،مصوب نهاد قانونگذاري قانوني حقوقي و ديدگاههمسو با كه 
حفظ و تحكيم آزادي علمي واستقالل « يكي از اهداف آن
ارزيابي، نظارت و «و اصلي ترين وظايف آن  »نهادهاي دانشگاهي

تواند زمينه  ميچنين رويكردي ،باشد.  آنهااز  »بانيحمايت وپشتي
  .به آموزش عالي را هموارتر كند »انسجام بخشي«

كاهش يك اليه از نهادهاي 
موازي و همپوش تصدي گري 

  در آموزش عالي

ده ابازپيوست آموزش پزشكي به وزارت عتف چنان چه با ار
 گذاري و خودداري از سياسي براي انسجام بخشي به سياست

توانست زمينه را  ميشد،  ميهمراه  موزش عاليآگري در  تصدي
رويه و از هم گسيخته  به جاي گسترش بي براي توسعه اين بخش

  ن فراهم كند.آ
ي چشمگير ها هكاهش هزين

كاستن  ناشي از مالي سربار
 با ي موازي ونهادها

عملكردهاي همگون در دو 
   وزارتخانه

 يانسان يروين يمتناسب ساز
  از كاهش يناش

توانست انجام گيرد كه باز  ميزماني  ومتناسب سازي اين كاهش
  پيكره آموزش عاليپيوست آموزش پزشكي به 

 ويژه مشاركت بازيگران  ريزي، توافق همگاني و به با برنامه
  شد. مياصلي انجام 

   در هم آميختن يا ادغام در دو سطح ستاد سياستگذاري و
نه تنها به شكل  آن وبه مفهوم درست  يي آموزشنهادها

  گرفت. ميفيزيكي انجام 
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  سناريو دوم: نهاد سازي نوين
ها  دانشگاهسازي  يري نهاد هماهنگگ توان در فرايند شكل مي را ديرينه اين سناريو
شوراي «نام و با  تصويب مجلس شوراي ملي با 1344 كه در سال جست و جو كرد

رسيدگي « در ماده يك قانون آن نهاداين  كارويژه  گشايش يافت، »ها دانشگاهمركز 
هماهنگي بين ي ايران و كليه موسسات آموزش عالي و ايجاد ها دانشگاهبه امور 

  ياد شده است. »آنها
 آنهاكم دو سوم  ي درخور اين نهاد تركيب اعضاي آن بود كه دستها هاز ديگر نكت 

شود كه اين  ميادآوري يشدند. همچنين  ميبرگزيده  ها دانشگاهاز ميان استادان 
پا  ساالر وزارت علوم و آموزش عالي گيري نهاد ديوان شورا دوسال پيش از شكل

  بود. گرفته 
از سوي  كه در سال نود اي هنه چندان سنجيد و پيشنهاد تازه كه رسد ميبه نظر 

ه بر همين پايه شكل گرفت ،شد ارائهرهيافتي  بسان ي مجلسها شمركز پژوه
سازي نظام آموزشي (آموزش پايه و  هچبرپايه پنداشت پكپاراين پيشنهاد كه 1است.

گران آموزش پايه را نيز  تواند خطر ورود تصدي ميآموزش عالي) شكل گرفته است، 
  موزش عالي نيز باز كند.آي پايان ناپذير قلمرو ها شبه كشمك

 يها هي موازي پرشماري با كارويژنهادهاروشن است كه در شرايط كنوني كه 
آموزش عالي  آموزش پايه و گري در نظام همپوشانه نه چندان روشن، به مداخله

از  يههاي زير، نه تنها گر ند، رويكرد پي نهادن نهادي نوين به دليلا مشغول
رفا و گستره ژتوان پنداشت كه بر  ميمشكالت آموزش عالي باز نخواهد كرد، بلكه 

  د:مشكالت سياستگذاري در آموزش عالي خواهد افزو
  ي ها هزيست آزمود :حكومتي يديوان ديگر به نهادهاي اي هاليافزايش

از ي پس ها هآزمود ملي از دهه چهل، در دوران پهلوي دوم و همچنين زيست
گيري  كه به شكلانقالب اسالمي، شايد به دليل سبك هاي حكمراني، 

                                                                                                                          
، كه نهادي »ها دانشگاهشوراي مركزي «و بازيافت جايگاه اصلي و قانوني  اندازي راه شود، كه باز وري ميآياد .1

داده بود، از  »ها دانشگاهساي ؤگردهمايي ر«پس از انقالب اسالمي جايگاه خود را به  رفت و شمار مي هقانوني ب
پا  آن در دهه هشتاد بر »وزارت عتف دبيرخانه شوراي تغيير ساختار«يي بود كه كارشناسان نهادهاجمله پيش

 فشردند. مي
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به  در اين زمينه انجاميده است، مدآنهادهاي موازي پرشمار و نه چندان كار
در  ي توها هكه به افزايش الي بازآزمون چنين رويكردي را كه رسد مينظر ن

 روا بدارد. را ،انجامد ميگيري  تصميم سازي و توي، تصميم
 ها هزيست آزمود :كشوري سربار به اقتصاد آموزش ها هردن هزينك بار 

 يي كه در آغاز كار از اعضاي اندك و ساختارنهادهاچنين  كه نشان داده است
اداري كوچكي برخوردارند، در گذر زمان با گرايش به گسترده ساختن دايره 

 سربار هتواند هزين ميدهند كه  ميسازمان خود را نيز گسترش  ،اختيارات
 يد.آشمار  هبراي آموزش عالي كشور ب اي هفزايند

 هاي كنوني  ابهام :رقابت و رويارويي با نهادهاي موازي همگون افزايش
همراه پرشمار كنوني،  ي نهادها و شوراهاي حكومتي وها هكارويژدر اهداف و 

ي بي ها شدامنه كشمك بر، آنهاي جناحي و سياسي گوناگون ها يسوگير با
به دليل ناديده انگاشتن فلسفه  آنهاافزوده است. افزون برآن، بيشتر  آنهاپايان 

 ،اند فراتر گذاشتهي قانوني و گاه غير قانوني خود پا ها هوجودي خود، از كارويژ
ي آموزش عالي انجاميده نهادهادر  آنها كه به مداخله گري فزاينده اي هگون به

ين ترتيب، چنانچه انديشه پي نهادن نهاد ديگري جدي انگاشته شود، داست. ب
 ي نويني نيز بر سر تقسيم قدرت پديد آورد. ها شتواند كشمك مي

  نظر  يي كه بهنهادهاچنين : چرخه باطل نهادسازيگرفتار آمدن به
اند تا چه رسد به ايجاد  نهادي خود درمانده هماهنگي درون رسد حتي از مي

هماهنگي در نظام آموزشي كشور، ممكن است نيازمند نهادهايي براي 
تواند به چرخه باطل  ميپادرمياني و هماهنگي در ميان خود شوند، كه 

 .نهادسازي گستره بيشتري بدهد 
 ي جناحي و رويكردها يچيرگي، سوگير با توجه بهكه رسد  مي، به نظر سرانجام

خورد،  ميگير به چشم  ساز و تصميم بخشي نگرانه كه در برخي از نهادهاي تصميم
ي راه حل مناسبي زي مواها يشود، نه تنها نهادساز مي كه گاه جانشين منافع ملي

ش زوآموزشي و آم ي كنوني سامانهها هبرگر يهتواند گر ميرسد، بلكه  ميبه نظر ن
  عالي كشور نيز بيفزايد.
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سازي  سازي و هماهنگ يكپارچه«رويكرد  شايد تنها نقطه قوت اين سناريو در
كه  نهفته باشد. رويكردي »ذاري در سامانه آموزشي كشورگ گيري و سياست تصميم

ويژه در شرايط ملتهب  رسد كه به ميآيد اما به نظر ن ميگرچه نيازي ملي بشمار 
كه نيازمند فضايي  ،كامياب داشته باشد. كاربست چنين رويكردي  ميسرانجا كنوني

رويكردي بلند مدت  دتوان مي توافق در سطحي ملي است، آرام براي گفت وگو و
و درچارچوب قانون، شايد  سرگذاردن مرحله گذارشت پكه در پي  ه شودانگاشت

  كنوني باشد. يها يمشكالت ناشي از ناهماهنگاز بتواند پاسخگوي برخي 
  بازگشت به قانون ،گذار مرحله سناريوي سوم:

 نهادن كج پي در كه ،آنها سرگيري از و ها شكشمك به بازگشت كه رسد مي نظر به
 از بيش و بود شده آغاز عالي آموزش پيكره از پزشكي آموزش جداسازي بناي سنگ
 سرانجامي بهنتوانسته است  زير هاي دليل به ،است كشيده درازا  هب بيهوده دهه سه

  :بينجامد دلخواه
 از پزشكي آموزش گسست ي كه بهاهداف به دستيابي چگونگي نبود ابهام در 

 در باره اين در كشمكش با هنوز انجاميد و شصت دهه در عالي آموزش
  . روسته ب رو گوناگون سطوح

 يك از پزشكي آموزش هاي پيوست و گسست براي ها شكوش ماندن نافرجام 
 به كه ،80 دهه آغاز در اسالمي شوراي مجلس در ديگر وزارتخانه به وزارتخانه

  .افتني سرانجامي تصويب، رغم
 هاي سال در اسالمي شوراي مجلس نمايندگان از برخي سرانجام بي كوشش 

 شديد واكنش با كه موضوع اين به مجلس دوباره ورود براي 80دهه پاياني
  .شد منجر باره اين در سكوت به و بود همراه بهداشت وزارت

 براي 90 دهه در پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ناكام كوشش 
 كه پزشكي، به نزديك يها هرشت ديگراز  برخي بر خود گري تصدي افزايش

  . نينجاميد تغييري به جمهور، رئيس پذيرش رغم به
 خود  از سرگيري كوشش وزارت علوم براي بازپيوست آموزش پزشكي به قلمرو

  و...
نيازمند وجود در گام نخست  گو و توافق در جوامع مدنيو   گفت روشن است كه 
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و خود را پايبند آن بدانند. باشيد گرانيگاهي است كه همگان بدان باور داشته 
توانند چنين  ميقوانين گاه بسان تعيين كننده زمين بازي، بازيگران و مقررات بازي 

يابي به همگرايي و توافقي فراگير فراهم كنند. چرا كه خواسته  نقشي را براي دست
هستند. از اين  آنهادرست يا نادرست همگان ناگزير از گردن نهادن به  و خواستهنايا 

 »اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت عتف« مانند قانون رو، بازگشت به قوانيني
اندركاران اين  دستي پيش روي ها شگوها و كن وبراي گفت  اي هتواند پاي مي
  باشد هاي درگير ديگر طرف و خانهوزارت
 از كم، دست كه، ناتمامي طرح كردن دنبالكه  رسد مي نظر به ترتيب، ندب
 قرار ملي كار دستور در عالي آموزش به بخشيدن انسجام براي توسعه سوم برنامه
 وجود به رغم كه ،آنباقي مانده دراهداف  رويكردهاي بنيادين و و است گرفته

 گذركرده است، از تنگناهاي گوناگون ي سياسي و جناحي،ها يبرخي سوگير
 و ها يدشوار ،ها يكاست با رويارويي براي تري هوشمندانه رويكرد تواند ميهمچنان 
  .باشد و همچنين آموزش پزشكي عالي آموزش كنوني يها ينابهنجار

توان به  ميو اسناد پشتيبان آن،  1قانون برنامه سوم 99با گذري بر ماده 
و اصول بنياديني كه به تصويب آن انجاميده است و همچنان  ، اهدافرويكرد

  برد: پي شمار آيد،  هب ها شبراي حل اين گونه كشمك نخستين اي هتواند، پاي مي
پيش از هر گونه كوششي به علوم، علوم هدف اصلي كه برپايه آن نام وزارت  -1

در نظام زير ، انسجام بخشي در دو قلمرو يافته استفناوري تغيير  تحقيقات و
 گيرد: ميعلمي كشور را نشانه 

 اموراجرايي نظام علمي كشور 
 سياست گذاري نظام علمي كشور 

شده ي وزارت علوم، دست كم، در قلمرو پژوهش و فناوري نيز روشن ها هكار ويژ -2
                                                                                                                          

برنامه سوم  يابتدا از كشور، ينظام علم ياستگذاريو س ييبه امور اجرا دنيمنظور انسجام بخش به -99ماده  1.
 فيو وظا ابدي ينام م رييتغ »يوراو فن قاتيتحق وزارت علوم، «به  »يآموزش عال  وزارت فرهنگ و «توسعه كشور، 

در  يراهبرد يها تيو اولو ها استيس نيو تدو يو نظارت، بررس يابيارز ،يبانيو پشت تيحما ،يزير برنامه
  .شود يوزارتخانه مذكور افزوده م فيبه وظا يآور و فن قاتيتحقي ها حوزه

ماه پس از  شش مدت يوزارتخانه مذكور را ط التيو تشك فيموظف است اصالحات الزم در اهداف، وظا دولت 
 .دينما ميتقد ياسالم يمجلس شورا و به نيقانون، تدو نيا بيتصو



 بندي جمع  74

 كه عبارتند از: است
 ؛يزير برنامه  
 ؛يبانيو پشت تيحما  
 ؛و نظارت يابيارز  
 و  قاتيتحق يها در حوزه يراهبرد يها تيو اولو ها استيس نيو تدو يبررس

 يورافن
از به هم ، 17/12/1357ريخ ابا مصوبه شوراي انقالب در تشود كه  ميي يادآور

فرهنگ وآموزش «به نام  هنر و علوم و آموزش عالي آميختن وزارت فرهنگ و
ي ها هقانوني كه وظايف و كارويژ فقط ،. از اين روگيرد ميشكل  خانهاين وزارت »عالي

كند، قانون تشكيل وزارت علوم و آموزش  ميمشخص 1383تا سال  را خانهاين وزرات
ي اين ها هويژترين كار مهم بوده است. در اين قانون نيز 1346عالي مصوب سال 
   برشمرده شده است: به صورت زيرموزش و تحقيقات آوزارت در دو قلمرو 

مشي آموزشي كشور با همكاري  تعيين خط :مرو آموزشلدر ق آنها نيمهم تر -1
  ؛وزارت آموزش و پرورش است

و  ها دانشگاهنظارت برامور  :عالي ي آموزشنهادهادر قلمرو  آنها نيتر مهم -2
 ؛و موسسات آموزش عالي ها دانشكده

 كهي قاتيو تحق يهدف هاي علم نييتعوهش: ر قلمرو پژد آنها نيمهم تر -3
فناوري و  تشكيالت و وزارت علوم، تحقيقات و با گذري بر قانون اهداف، وظايف و

برگيرنده اسناد دبيرخانه شوراي تغيير ساختار  اسناد پشتيبان آن كه از جمله درنيز 
است، دو و ... ي مجلس شوراي اسالمي ها شوهژو ميز آموزش عالي در مركز پ

 در و توافق تواند بنيان گفت وگوها ميتوان بازشناخت، كه  ميرويكرد برجسته را 
شود. اين دو  ،ي ياد شدهها شاز جمله براي پايان دادن به كشمك سطح ملي،
  :به صورت زير ارائه كردتوان  ميرويكرد را 

 تحكيم ، كه از يك سو، حفظ وها دانشگاه برشناختن آزادي علمي و استقالل -1
از سوي ديگر، شخصيت  دهد، و يكي از اهداف وزارت علوم را پوشش مي آن

واگذار  را با سسات آموزش عالي و پژوهشيؤ، مها دانشگاهحقوقي مستقل 
پايه  بر آنهاي التيتشك و ياستخدام اداري، ،يمعامالت يمالكردن گرداندن امور
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و تاييد وزير  آنهاهاي امناي  تأضوابط و آيين نامه خاصي كه به تصويب هي
 شناسد.  ميقانوني به رسميت  اي هگون به رسد، علوم مي
نيز نقش وزارت علوم و آموزش عالي در  1346پايه قانون مصوب سال  هر چند، بر
تعيين  آنها بر 1نظارت فقطسسات آموزش عالي ؤو م ها دانشكده، ها دانشگاه

 شده بود. 
و  ها دانشگاهدر امور  علوموزارت  اختيارتي ها همحدودپذيرش و كاربست  -2

 ها يگر گري و مداخله سسات آموزش عالي و پژوهشي، كه به جاي تصديؤم
و  تينظارت و حما ،يابيارزبه  -نه چندان قانونيرويه  پايه بر -بيشتر
 كرانه گرفته است. آنها يبانيپشت

 است، ي قانونيها يكاربست اين رويكردها جدا از اينكه همسو با پايبندي به بايستگ
پايان  خانهبين دو وزارت ها دانشگاهگري در امور  درباره تصدي ها شتواند به كشمك مي

 ي رسمي و نارسمينهادهاگري ديگر  ي مداخلهها هتواند، زمين ميهمچنين  .بخشد
   برچيند.آنها را  ،و سرانجام سازد ي آموزش عالي را محدودنهادهادر امور 

تواند  مياست،  همگاني اي هقانوني كه وظيفي ها هگردن نهادن به اين بايست
و دانشگاهيان ايران، از آغاز پاگيري  ها دانشگاهي ديرين ها هپاسخي به نياز و خواست

اهميت  ي زيادي نيز همراه بوده است.ها شدانشگاه در كشور باشد كه با كوش
سازمان ملي «در نخستين اقدام توان  ميرا  پاسداري از استقالل دانشگاهي در ايران

و  آنها پس از انقالب، و سپس ماموريت گروهي از استادان، حقوقد »دانشگاهيان
ها به روشني ديد. طرح  هاستقالل دانشگانمايندگان دانشگاهيان براي تدوين اليحه 

دانشگاهيان ايران  ت آن براي، كه بازتاب دهنده نياز و فوريها دانشگاهاليحه استقالل 
تهيه و براي علي  ،چند ماه پس از پيروزي انقالب فقط، 22/05/1358 تاريخ بود، در

سازمان ملي  اين طرح،از  فرستاده شد. ،، وزير فرهنگ و آموزش عاليشريعتمداري
به طور كامل ي فكري دانشگاهيان بود، ها شكه دربرگيرنده تمام گراي دانشگاهيان،

  هرچند اين كوشش نيز سرانجامي نيافت.پشتيباني كرد. 
                                                                                                                          

 اي سيتأس و صدور اجازه يو مؤسسات آموزش عال ها هو دانشكدها  دانشگاهنظارت بر امور  - ماده الف بند پ .1
 نييمقررات به موجب آ تيرعا عدم لغو اجازه در صورت اي تياز ادامه فعال رييجلوگ نيتوسعه آنها و همچن

 نامه.
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زماني آن، به پنداشت بسياري از انديشه پردازان اين قلمرو، دانشگاه  بر افزون
، است از رهگذر حقيقت جويي ،كه رهايي بشريت ،خودغايي تواند به رسالت  مي

 ورترينآ نامهمبولت كه يكي از  دست يابد كه از استقالل دانشگاهي برخوردار باشد.
 ، با طراحي الگويي بردانشگاهي استاصيل  هاي شمندان در قلمرو طراحي سنتياند

و حتي شد را بنا نهاد كه به سرعت فراگير  اي همحور آزادي و استقالل دانشگاهي پاي
. از آن استقبال كردندمانند آكسفورد و كمبريج در بريتانيا  اي هپرديرين يها انشگاهد

ين در پيشرو تر ها دانشگاهالگويي كه هنوز سرلوحه بسياري از سرشناس ترين 
در اين باره  ،كه خود وزير آموزش آلمان بود هاي آموزش عالي است. او نظام
  نويسد: مي

تواند  مين حكومت بايد همواره از اين واقعيت آگاهي داشته باشد كه در اصل نبايد و
كه با كنش خود دستاوردهاي فكري مفيدي به ارمغان آورد. همچنين حكومت بايد 

تواند اثر زيانبار داشته باشد. حكومت بايد بداند  مي فقطبداند كه درصورت مداخله 
 ).244: 1970(فون همبولت،ي نهايت بهتر خواهد شدب كار فكري ،اگر مداخله نكند

كه گام نهادن در اين مرحله گذار از همان گام نخست پس از تصويب  روشن است
 ،سياسيي ها يچرا كه گذشته از برخي دشوار ،رسيد مينيز چندان آسان به نظر ن

، ورود به اين صحنه افزون بر خورد ميبه چشم نيز بسياري از امور كشور  كه در
اين پيش  بندي تعيين و اولويتهاي زيادي است.  نيازمند پيش بايستاراده سياسي 

و همكنشي گو و فت گ، 1ها پيش از هر چيز نيازمند مطالعات ژرف و روشمند بايست
ديگر  ي دانشگاهي ونهادهابازيگران اصلي اين قلمرو در دو سطح وزارت و  ميان

  و پژوهشي كشور است.  نهادهاي آموزش عالي
مطالعاتي كه در چارچوب چنين هدفي انجام شده است، از نبود  زبرخي ا

و ستادي حكايت دارد. برپايه  پژوهشي ،ي دانشگاهينهادهاآمادگي در دو سطح 
تواند پشتيبان و پيشران  ميسازي چنين نيرويي كه  عاتي آمادهي چنين مطالها هيافت

در هر دو سطح ستاد وزارتخانه و  »2بالندگي سازماني«اين نياز ملي باشد، از رهگذر 
                                                                                                                          

انجام شده است ودر گام نخست نياز است  ها هچند، مطالعات پراكنده به نسبت چشمگيري در اين زمينهر  1
  پرداخت آنها رويكرد سياست پژوهي به بازكاوي و جمع بندي كه با

2. Organizational Development  
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گذرد. در برخي از مطالعات پژوهشي الگوهايي نيز براي  ميآموزش عالي ي نهادها
 اي هبرنام كه به دليل اينالندگي سازماني ب كاربست گزينه آن پيشنهاد شده است.

، پيش از هر چيز نيازمند خودداري از 1در برگيرنده تمام نظام است دوربرد و
موزش آي ها هبسياري از برنامطراحي و اجراي  ي رايجي است كه درها يشتابزدگ

خورد. اين برنامه كه نياز از است با  ميي ملي به چشم ها هعالي و ديگر برنام
، ها ش، ارزها شتواند به تغيير در نگر ميشود،  »باال كارگردانيمديران پشتيباني «

باورها و سرانجام رفتارها و عملكردهاي فردي و نهادي، همسو با فرايند بالندگي 
   .بينجامد

نظري و  هاي ي آزموده شده، بنيانها يكه از پشتيبان هايي رهيافتشايد چنين 
نيز برخوردار است، به باور برخي چندان كارگشا به نظر  اي هي پژوهشي زمينها هيافت

 ي برتر وها هيي، گزينها نقد چنين رهيافت نياز است، افزون بر ،نرسد. در اين صورت
  پيشنهاد شود. تري درخور پذيرش

   

                                                                                                                          
سازماني در نظام براي آگاهي بيشتر، نك: جاوداني، حميد و حسن پرداختچي، بررسي وضعيت توسعه  .1

  .1386ان ت، زمس46ريزي در آموزش عالي. شماره  برنامه آموزش عالي ايران. فصلنامه پژوهش و
جاوداني، حميد، طراحي الگوي توسعه سازماني در نظام مديريت آموزش عالي ايران. فصلنامه پژوهش و 

  .1393، زمستان 74ريزي در آموزش عالي، شماره  برنامه





 

 

  كتاب شناسي
هاي آموزش پزشكي ... هزينه صدمه وارد بر دانشجويان و  و انتزاعادغام  -

 21). خبرگزاري دانشجويان ايران (1381بيماران را چه كسي پاسخگوست؟ (
 ).1381تير ماه 

). قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با 1383غالمرضا حجتي (  اشرفي، -
 گنج دانش.تهران: انتشارات كتابخانه   آخرين اصالحات و الحاقات،

). ادغام علوم پزشكي در وزارت علوم به نفع كشور 1396اكبري، حميد ( -
كند، خبرگزاري دانشجويان  نيست/ ادغام مشكالت آموزش عالي را حل نمي

 ).1396مهر ماه  29ايران (

 ،جداسازي يا ادغام تداوم انتظار در پزشكي آموزش). 1381سياري، علي اكبر( -
  .پزشكي وزشآم و درمان و بهداشت وزارت

 ي،ديتوح ،زهرا راد، يخسرو ،دهيسع ي،نگهدار ،محمدرضا ي،ليراسماعيام -
فرصتها و  ؛يآموزش يمارستانهايب تيريمد). 1385( سجاد ي،خسرو ،ايمح
 .843 – 883، )13( 4  ،هاي توسعه در آموزش پزشكي گامفصلنامه  .دهايتهد

ارزيابي اليحه، ). اصول راهنماي تدوين معيارهاي 1380ايماني، مصطفي ( -
 هاي مجلس شوراي اسالمي. مركز پژوهش 

). خبرگزاري 1396غيرپزشكي ( و پزشكي آموزش ادغام طرح وضعيت آخرين -
 ).1396سالمت (مهر ماه 

). خبرگزاري 1389؟ (علوم وزارت يا بهداشت وزارت مهمان پزشكي، آموزش -
 ).1389دي ماه  15خبر آنالين (

شود،  اي كه بسته نمي پزشكي/ پروندهآموزش عالي به دنبال ادغام با  -
 ).1396مهر  20خبرگزاري مهر (

 ).1382مرداد  12). خبرگزاري همشهري (1382پرونده يك اليحه جنجالي ( -
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 وزارت در پزشكي آموزش ادغام طرح به واكنش ). در1381پزشكيان، مسعود ( -
 7برگرديم، خبرگزاري جام جم ( عقب به سال 18بايد  چرا : پزشكيان علوم

 ).1381تير ماه 

). بازكاوي نظام سياستگذاري آموزشي و آموزش عالي 1397جاوداني، حميد ( -
 ريزي آموزش عالي. پژوهش و برنامه مؤسسهايران (از آغاز تا كنون)، 

 يتوسعه سازمان تيوضع يبررس ،)1386( يو حسن پرداختچ ديحم ،يجاودان -
. يدر آموزش عال يزير برنامه . فصلنامه پژوهش ورانيا يدر نظام آموزش عال

  .1386، زمسان 46شماره 
 تيريدر نظام مد يتوسعه سازمان يالگو يطراح). 1393( د،يحم ،يجاودان -

شماره  ،يدر آموزش عال يزير فصلنامه پژوهش و برنامه. رانيا يآموزش عال
74.  

به  را درماني و آموزشي امور تداخل علوم وزارت از پزشكي آموزش جداسازي -
 ).1394خرداد  16). خبرگزاري دانشجو (1394دارد ( همراه

مجله آموزش ، 21، آموزش پزشكي در قرن )1380( حميدرضا جمشيدي -
  .2، شماره ايران سال اول پزشكي در

 ،االميني، آزاده روح ،اكبر حقدوست، علي ،كاميابي، عباس ،محمدرضا  دهقاني، -
- وضعيت شغلي دانش). 1386ا... ( پور، نعمت موسي و زهرا  نژاد، حسيني

دانشگاه علوم پزشكي  1386تا  1380هاي آموختگان رشته پزشكي سال
  ، دوره چهارم، شماره دوم،هاي توسعه در آموزش پزشكي فصلنامه گام .كرمان

 .67-76. صص

آموزش پزشكي در انتظار تداوم يا ادغام، تحليل  ،)1381(علي اكبر سياري، -
پزشكي و نظام ارايه خدمات درماني،  علمي و اجرايي ادغام آموزش مستندات

 .علمي آموزش پزشكي ايران انجمن

 ،رضايي، منصور ،آماليي، خاور ،بهزاد ،كرميمتين، داريوش  ،شكيبايي -
 ). بررسي1390اشرف ( علي، گوديني ،سهيال، رشادت ،پروانه، عبدالمالكي
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 بهداشتي خدمات ارائه با پزشكي آموزش ادغام نظام اهداف به دستيابي ميزان
 مجله، كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت ءاعضا ديدگاه از درماني
 .18-19 صص. ،شانزدهم دوره، كردستان پزشكي علوم دانشگاه علمي

). آموزش پزشكي بايد از وزارت بهداشت منفك شود/ 1396صادقي، محمود ( -
خبرگزاري هاي علوم پزشكي بايد در اختيار وزارت علوم قرار گيرد،  رشته

 ).1396مهر ماه  23( 24رويداد 

سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران: بررسي  .)1388فراستخواه، مقصود ( -
و فرهنگي موثر  تاريخي آموزش عالي و تحوالت اقتصادي، اجتماعي، سياسي

 خدمات فرهنگي رسا. مؤسسه، تهران: بر آن

). 1383ي (مهد ديسيي، نورا ،دمنصوريس ي،رضو ،يمحمد عل ،مقدم يعباس -
با  يادغام آموزش پزشك جينسبت به نتا يگرش صاحبنظران دانشگاهن

دانشگاه علوم  يمجله دانشكده پزشك، 1381 يو درمان يبهداشت يها هعرص
 . 80-88) ، 62( 1، تهران يپزشك

 .اندازهاي آموزش پزشكي در ايران و چشم ها چالش). 1394فريدون (  عزيزي، -
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  فصلنامه دانشكده پزشكي

 .1-3. صص  ،1شماره   ،39، دوره شهيد بهشتي

 آموزش ادغام با كه ندارد مشكلي بهداشت ). وزارت1396بهرام (  اللهي، عين -

 ).1396آبان ماه  8شود، خبرگزاري ايسنا ( حل پزشكي

اهنامه نوين م .). جدايي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت1392فاضل، ايرج ( -
 .78، شماره دارو

). مالحظاتي درباره پيشنهاد الحاق 1380آقابزرگي، ملكه (وا...  پور، رحمت قلي -
انتشارات مركز   آموزش پزشكي به آموزش عالي، دفتر مطالعات فرهنگي،

 هاي مجلس شوراي اسالمي. پژوهش

ش، گاهنامه علمي روي). 1394گزارش سمينار ادغام در آموزش علوم پزشكي ( -
 .1394، بهار و تابستان مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي



 شناسي كتاب  82

 پزشكي علوم دانشگاههاي اساتيد نظرهاي بررسيـ  نظرسنجي طرح گزارش -
ـ  فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت در پزشكي آموزش ادغام طرح درخصوص

 جهاد فرهنگي معاونت ،بهشتي شهيد ،تهران پزشكي علوم دانشگاههاي
  .1380 تيرماه ،دانشگاهي

 ،بهشتي شهيد ،تهران پزشكي علوم دانشگاههاي ،نظرسنجي طرح گزارش -
  1380 تيرماه ،دانشگاهي جهاد فرهنگي معاونت

هاي مشترك بين دو  ). آخرين وضعيت انتقال رشته1395الريجاني، باقر ( -
 ).1395بهمن  17وزارتخانه، خبرگزاري دانشجويان ايران (

 .ملي راهكارهاي و جهاني تجربيات ،نظري مباني). 1381يزداني، شهرام ( -
  .1381 تيرماه ،دانشگاه پزشكي آموزش عهـتوس و مطالعات مركز

 .). قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي1346مجلس شوراي اسالمي ( -

 .). قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي1355مجلس شوراي اسالمي ( -

تشكيل وزارت بهداشت، درمان و ). قانون 1364مجلس شوراي اسالمي ( -
 .آموزش پزشكي

). قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، 1367مجلس شوراي اسالمي ( -
 .درمان و آموزش پزشكي

). قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت 1383مجلس شوراي اسالمي ( -
 .علوم، تحقيقات و فناوري

جمشيدي، حميدرضا  و عزيزي، فريدون ،الريجاني، باقر ،عليرضا  مرندي، -
تهران:  .(جدول اول) 1357-93سالمت در جمهوري اسالمي ايران ). 1393(

 انتشارات انديشمندان.

جمشيدي، حميدرضا  و عزيزي، فريدون ،عليرضا؛ الريجاني، باقر  مرندي، -
، تهران: (جدول دوم) 1357-93سالمت در جمهوري اسالمي ايران ). 1393(

 انتشارات انديشمندان.
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ساز  ). ادغام آموزش پزشكي در وزارت علوم سبب1396ي، احمد (معتمد -
 19هاي علوم پزشكي، خبرگزاري دانشجويان ايران ( ارتقاي علمي دانشگاه

 ).1396آبان 

). اطالعات كلي در مورد آموزش پزشكي در 1369آرام، سونيا ( و الهه  منفرد، -
ريزي آموزشي، معاونت  جمهوري اسالمي ايران، مركز مطالعات و برنامه

 آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

 الـس تـارديبهش. عالي آموزش در پزشكي آموزش ادغام طرح ميزگرد -
  .المياس شوراي مجلس ايـژوهشهـپ زـمرك ،1381

ي و فرهنگستان علوم پزشك يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك -
ي، تهران: درمان يخدمات بهداشت هيو نظام ارا يادغام آموزش پزشك). 1392(

 .رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگستان علوم پزشك

تاريخ شفاهي آموزش عالي ايران به روايت دكتر ). 1393الوندي، پدرام ( -
تهران:  .)1368-1372عالي عدالت و توسعه (مصطفي معين: آموزش 

 انتشارات فرهنگ صبا.

 آموزش و پزشكي علوم ادغام مورد در هابيكار). 1396هاشمي، سيد حسن (  -

 ).1396آبان ماه  21، خبرگزاري برنا (زنند مي حرف عالي

). حاضر نيستيم آموزش پزشكي را با وزارت علوم 1397هاشمي، سيد حسن ( -
 ).1397تيرماه  26ه خبري تحليلي الف(ادغام كنيم، جامع

انديشي درباره ادغام آموزش عالي و آموزش پزشكي: نبود حكمراني و  هم -
سياستگذاري منسجم و يكپارچه در آموزش كشور؛ مسئله و مانع جدي در 

آبان  4). خبرگزاري دانشگاه (1396ادغام آموزش عالي و آموزش پزشكي (
1396.( 



 

  ها پيوست
   30/11/1346تاريخ تصويب: 

  قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي
 به موجب اين قانون وزارت علوم و آموزش عالي به منظور انجام وظايف زير -  1ماده  

  :گردد تأسيس مي
به  هاي مربوط و آموزشي و تهيه و تنظيم برنامههاي علمي و تحقيقاتي  تعيين هدف -الف  

   .هاي كشور نيازمندي هاي علمي و آموزش عالي با توجه به علوم و پژوهش
 ريزي در امر آموزش ملي و تنظيم تعيين خط مشي آموزشي كشور و تمركز برنامه -ب 
تن تعليماتي و هماهنگ ساخ هاي هاي كلي و اساسي آموزشي در كليه سطوح و رشته طرح
هاي مربوط به تعليمات در سطوح ابتدايي و متوسطه، وزارت  با يكديگر در مورد طرح آنها
هاي  مذكور را با همكاري وزارت آموزش و پرورش و در مورد طرح و آموزش عالي هدف علوم

  .به مسائل فرهنگ و هنر با همكاري وزارت فرهنگ و هنر تأمين خواهد كرد مربوط
تأسيس  ها و مؤسسات آموزش عالي و صدور اجازه ها و دانشكده گاهنظارت بر امور دانش -پ 

عدم رعايت  و يا لغو اجازه در صورت يا توسعه آنها و هم چنين جلوگيري از ادامه فعاليت
علوم و  نامه. در مورد تأسيس مؤسسات آموزش عالي هنري وزارت مقررات به موجب آيين
هنر و  ه مفاد قانون شوراي عالي فرهنگ وفرهنگ و هنر با توجه ب آموزش عالي و وزارت

فرهنگ  وزارت اي كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و نامه مفاد اين قانون طبق آيين
وزير علوم و آموزش عالي   .و هنر به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد عمل خواهند كرد

  .عضو شوراي عالي فرهنگ و هنر خواهد بود
 لي در مورد اعزام دانشجويان به خارج از كشور و اداره امور مربوطتعيين خط مشي ك -ت 

و  وزارت امور خارجه و وزارت كار به آنان در مراحل اعزام و تحصيل و بازگشت با همكاري
  .امور اجتماعي

هاي  هاي علمي در سراسر كشور و تشويق و ارشاد پژوهش اهتمام در توسعه پژوهش - ث 
  .و فردي جمعي

  .وسعه و ترويج علوم و فنون در شئون مختلف كشوربسط و ت - ج 
مراكز  ايجاد يا تجهيز و توسعه مراكز تحقيقاتي و علمي مورد نياز و نظارت بر كليه -چ 

  .تحقيقاتي و علمي كشور
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 ها و مؤسسات دولتي و مراكز هاي تحقيقاتي وزارتخانه بررسي و هماهنگ ساختن طرح -ح 
تحقيقاتي  هاي تجويز ادامه يا تعطيل برنامه آموزش عالي وها و مؤسسات  تحقيقاتي دانشگاه
    .وابسته به دولت

 هاي هايي است كه هدف آنها به دست آوردن اطالعات نو در زمينه هاي تحقيقاتي طرح طرح
  .علوم و فنون است

 از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختيارات وزير آموزش و پرورش در - 2ماده  
 ها و مؤسسات آموزش دانشكده ها يا هاي امناء دانشگاه ها و هيأت مركزي دانشگاهشوراي 

  .گردد عالي به وزير علوم و آموزش عالي محول مي
 از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش در امور - 3ماده  

 زارت علوم و آموزش عاليعالي به و مربوط به دانشسراي عالي و بخش تربيت دبير هنرسراي
  .شود تفويض مي

هيأت وزيران مجاز است در صورتي كه الزم بداند ظرف يك سال پس از تصويب  -تبصره  
 در مورد انستيتوهاي تكنولوژيك و قانون اختيارات و وظايف وزارت آموزش و پرورش اين

 و آموزش عاليهاي مربوط مجلسين به وزارت علوم  ها را پس از تصويب كميسيون هنرستان
  .واگذار كند

 از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش در مورد - 4ماده  
در  هاي خارجي و روابط فرهنگي بورس اداره امور نمايندگي ثابت ايران در يونسكو و امور

  .شود سطح آموزش عالي به وزارت علوم و آموزش عالي تفويض مي
 اريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات شوراي عالي آموزش و پرورش دراز ت - 5ماده  

از  رسيدگي به مدارك تحصيلي صادره شود و نيز اموري كه مربوط به ماده يك اين قانون مي
به  مؤسسات آموزش عالي خارجي و تعيين ارزش و تطبيق آنها با مراجع تحصيلي در ايران

  .شود عالي محول مي وزارت علوم و آموزش
 هاي الزم در مورد رسيدگي به مدارك مذكور به عهده شورايي تعيين ضابطه -  1تبصره  

 بدين منظور تشكيل خواهد نامه در وزارت علوم و آموزش عالي خواهد بود كه طبق آيين
  .شد

هاي مربوط به ارزش مدارك تحصيلي مؤسسات آموزش هنري خارجي  ضابطه -  2تبصره  
  .شد عالي فرهنگ و هنر تعيين خواهداز طرف شوراي  كماكان

 وزارت علوم و آموزش عالي مجاز است شوراها و مراكز و مؤسساتي را كه براي -  6ماده  
مراكز و  دهد. امور مالي و استخدامي هاي مندرج در اين قانون الزم باشد تشكيل انجام هدف
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 سنامه آنهامؤسسات مزبور در صورت لزوم تابع مقررات خاص خواهد بود كه در اسا
 هاي اداري و هاي دارايي و امور استخدام و سازمان كميسيون بيني شده و به تصويب پيش

  .كميسيون مربوط مجلسين رسيده باشد
آن  آن تعداد از مستخدمين وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارايي - 7ماده  

 ش عالي منتقل شود به وسيلهآموز كه الزم است در اجراي اين قانون به وزارت علوم و
  .هاي مذكور تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد وزارتخانه

 وزارت علوم و آموزش عالي مكلف است مقررات قانوني راجع به تأسيس شوراي -  8ماده  
نظر  مندرج در اين قانون مورد تجديد هاي ها را با توجه به وظايف و هدف مركزي دانشگاه

مصوبات   .هاي مربوط به مجلسين تقديم كند براي تصويب كميسيون قرار داده و
  .هاي مذكور تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجراء خواهد بود كميسيون

عالي  هاي الزم براي اجراي اين قانون به وسيله وزارت علوم و آموزش نامه آيين - 9ماده  
  .تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

محوله  زارت علوم و آموزش عالي مكلف است سازمان الزم را براي انجام وظايفو - 10ماده  
تهيه  1345خرداد ماه  31كشوري مصوب  اليحه قانوني استخدام 8ماده  3بر اساس تبصره 

  .كند
 قانون باال مشتمل بر ده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه 

رسيده بود در جلسه روز  شش به تصويب مجلس شوراي ملييك هزار و سيصد و چهل و 
ام بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس سنا  سي دوشنبه
    .رسيد

  
  مهندس شريف امامي - رييس مجلس سنا 
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  16/04/2535تاريخ تصويب 
  قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي 
تأمين  رفاه اجتماعي و خدمات درماني و توانبخشي و به منظور تأمين بهداشت و - 1ماده  

موجب  انجام دادن ساير وظايفي كه به اجتماعي و تنظيم خانواده و امور جمعيت، همچنين
ايجاد نظام  قوانين مربوط به عهده وزارت بهداري و وزارت رفاه اجتماعي گذاشته شده و نيز

بهزيستي  قانون وزارت بهداري و خدمات مذكور از تاريخ تصويب اين هماهنگ در اجراي
  .گردد تشكيل مي

و  هاي وزير و وزارت رفاه اجتماعي و وزير كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت - 2ماده  
وزارت  آنها حسب مورد به وزير و وزارت بهداري با كاركنان و اعتبارات و دارايي و تعهدات

هاي  اليف و خدماتي كه در زمينهانجام تك  .شود بهداري و بهزيستي محول و منتقل مي
هاي دولتي ديگر اجراء  و سازمانها و شركت ها بهداشتي و بهزيستي به وسيله وزارتخانه

و تصويب هيأت وزيران به عهده وزارت  وزارت بهداري و بهزيستي شود به پيشنهاد مي
قررات م هايي كه طبق قوانين و مسئوليت گردد. اختيارات و بهداري و بهزيستي محول مي

الذكر محول بوده است حسب مورد به  فوق مربوط به عهده وزير يا وزارت متبوع تشكيالت
نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول اين   .شود وزير و وزارت بهداري و بهزيستي محول مي

  .باشند ماده مستثني مي
عهده  كل بهوظايف اجرايي وزارت بهداري و بهزيستي در استانها و فرمانداريهاي  - 3ماده  

 .گردد مي فرمانداريهاي كل محول ر استان يا ود اي بهداري و بهزيستي  سازمانهاي منطقه
فرمانداري  الذكر وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي بوده و مراكز استان و سازمانهاي فوق 

بهزيستي  پيشنهاد وزارت بهداري و كل تشكيل خواهد شد. اساسنامه سازمانهاي مذكور به
  .ه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدب
 اي مذكور كه وسيله هاي مالي و معامالتي سازمانهاي منطقه نامه آيين - تبصره  

 نامه شود و آيين مي هاي بهداري و بهزيستي و امور اقتصادي و دارايي تهيه وزارتخانه
 د هيأترسد پس از تأيي استخدامي كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي

تا زماني كه اين مقررات به   .مجلسين خواهد رسيد هاي مربوط وزيران به تصويب كميسيون
تأمين اجتماعي قابل اجرا خواهد  تصويب نرسيده مقررات فعلي مالي و استخدامي سازمان

  .بود
و  ريزي و تعيين روش دار امور مربوط به برنامه وزارت بهداري و بهزيستي عهده - 4ماده  

بررسي و  سازمانها و واحدهاي وابسته و ط الزم و ايجاد هماهنگي و نظارت و ارزشيابيضواب
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تحقيقات و  تدوين بودجه آنها جهت پيشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه و انجام
هيأت  هاي خاص بهداشتي نيز تصويب خواهد بود. اجراي برنامه مطالعات در سطح كشور

  .و بهزيستي استوزيران به عهده وزارت بهداري 
 وزارت بهداري و بهزيستي سازمان تفصيلي تشكيالت مركزي خود را بر اساس - 5ماده  

 تأييد سازمان امور اداري و قانون استخدام كشوري تهيه نموده و پس از 8ماده  2تبصره 
 گذارد تا زماني كه تشكيالت مذكور به تصويب سازمان استخدامي كشور به موقع اجرا مي

 نرسيده است تشكيالت و پستهاي سازماني مصوب اري و استخدامي كشورامور اد
  .هاي بهداري و رفاه اجتماعي معتبر خواهد بود وزارتخانه

 كليه وظايف اجرايي همچنين كاركنان سازمان تأمين اجتماعي به استثناي - 6ماده  
 سازمانهايباشند به  مي اين قانون 10كارمنداني كه مورد نياز صندوق موضوع ماده 

ديون  گردند. تعهدات و اي بهداري و بهزيستي استانها و فرمانداريهاي كل منتقل مي منطقه
قانون  اين 10صندوق تأمين اجتماعي موضئع ماده  و مطالبات و دارايي سازمان مذكور به

  .گردد منتقل مي
 درماني و كليه كاركنان و دارايي و اعتبارات و تعهدات سازمان تأمين خدمات - 7ماده  

 وزارت بهداري و بهزيستي منتقل سازمانهاي تأمين خدمات رفاهي و انجمن توانبخشي به
 اي منتقل و شوند تا به تشخيص وزير بهداري و بهزيستي حسب مورد به سازمان منطقه مي

  .واگذاري گردند
قوانين  همچنين 7قوانين و مقررات مربوط به سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده  - 8ماده  

باقي  به قوت خود 3تبصره ماده  و مقررات مربوط به سازمان تأمين اجتماعي با رعايت
تواند وظايف اجرايي سازمانهاي مذكور را حسب  وزير بهداري و بهزيستي مي  .خواهد بود

  .كل واگذار نمايد اي بهداري و بهزيستي استانها و فرمانداريهاي سازمانهاي منطقه مورد به
 وظايف اجرايي انجمن توانبخشي در استان مركزي مستقيماً زير نظر وزير بهداري -تبصره  

  .و بهزيستي انجام خواهد شد
 شوراي عالي تأمين اجتماعي و حدود وظايف و اختيارات آن و ترتيب انتخاب - 9ماده  

  .تأمين اجتماعي ذكر شده است اعضاء و تشكيل جلسات آن به نحوي است كه در قانون
 به منظور تمركز وجوه موضوع حق بيمه مشمولين قانون تأمين اجتماعي و ساير -  10ماده  

اجتماعي  گذاري از محل ذخاير تأمين سرمايه وجوه و درآمدها و داراييها و ديون و تعهدات و
تأمين  و انجام دادن تعهدات قانوني سازمان تأمين اجتماعي صندوقي به نام صندوق

 ق مزبور داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي است وشود صندو مي اجتماعي تشكيل
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 مديريت سه اين قانون بر اساس 3طبق مقررات مالي و استخدامي ذكور در تبصره ماده 
شود.  مي رسد اداره اي كه به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي مي جانبه برابر اساسنامه

مقررات  رسيده است تشكيالت وتصويب ن تا زماني كه اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي به
  .سازمان تأمين اجتماعي معتبر خواهد بود

از پيري  از تاريخ تصويب اين قانون، قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي -  11ماده  
و مقررات  قانون مذكور مشمول قانون و از كار افتادگي و فوت ملغي است و كليه مشمولين

  .تأمين اجتماعي خواهند بود
 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از 4صندوقهايي كه طبق ماده  -  1تبصره  

 وزارت بهداري و بهزيستي با كليه پيري و ازكارافتادگي و فوت تشكيل شده است با اعالم
 شوند صندوقهاي حمايت كاركنان و دارايي و تعهدات به صندوق تأمين اجتماعي منتقل مي

 سسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري نيز به استثنايمؤ شركتهاي دولتي و
  .باشند كاركنان آنها مشمول حكم تبصره مي

 هر يك از صندوقهاي حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و -  2تبصره  
مربوط  باشند و يا مؤسسه برداري از منابع مالي صندوق ازكارافتادگي و فوت كه قادر به بهره

دولت  كسر درآمد احتمالي آن صندوق را در بودجه خود تأمين و تضمين نموده و از بودجه
جداگانه بر  تواند به طور شوراي عالي تأمين اجتماعي مي كنند با تصويب كمكي دريافت نمي

اجتماعي  اي به تصويب شوراي عالي تأمين اساس مديريت سه جانبه طبق اساسنامه
ازكارافتادگي و  ولي مشمولين قانون مزبور از نظر مقررات بازنشستگي واداره شوند  رسد مي

   .فوت تابع قانون تأمين اجتماعي خواهند بود
از  حق بيمه مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و - 3تبصره  

آنان طبق  رمانفوت و حق سرانه د كار افتادگي و فوت از نظر بازنشستگي و ازكارافتادگي و
  .مقررات فعلي پرداخت خواهد شد

 نحوه تطبيق وضع كارمندان مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات -  4تبصره  
 شوند طبق اجتماعي مي ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت كه تابع قانون تأمين

 تصويب شوراي عالي اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي به نامه آيين
  .رسد تأمين اجتماعي مي

 اي بهداري و بهزيستي در هر استان و از تاريخ تشكيل سازمانهاي منطقه -  12ماده  
 فرمانداري كل منحل و هاي تابع آن استان يا فرمانداري كل انجمنهاي بهداري شهرستان
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 انهاي مذكور منتقلكليه اموال و دارايي و تعهدات و اعتبارات و كاركنان آنها به سازم
  .شوند مي

مواد  و 11ماده  2و  1و تبصره  7كاركنان سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده  - 13ماده  
 كشوري نباشند مشمول انجام اين قانون در صورتي كه مشمول قانون استخدام 15و  12

 مورداين قانون خواهند بود و در  3مقررات استخدام و بازنشستگي موضوع تبصره ماده 
 بهزيستي مشمول قانون استخدام كشوري كه به دستور وزير كاركنان وزارت بهداري و

 اي بهداري و بهزيستي استانها يا فرمانداريهاي بهداري و بهزيستي در سازمانهاي منطقه
 قانون 144خدمت خواهند كرد تا زماني كه در خدمت اين سازمانها باشند طبق ماده  كل

  .ا رفتار خواهد شداستخدام كشوري با آنه
مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه به ترتيب مقرر در اين  - 1تبصره  

 شوند از لحاظ تعيين گروه قطعي و مي اي بهداري و بهزيستي منتقل به سازمان منطقه ماده
به  بندي مشاغلي خواهند بود كه قانون مذكور درباره آنان تابع طرح طبقه 30اجراي ماده 

رسد  مي بهزيستي به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يشنهاد وزارت بهداري وپ
بهداري  وزارت و احكام گروه قطعي آنان پس از رسيدگي در كميسيوني مركب از نمايندگان

برنامه و بودجه صادر  و بهزيستي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نماينده سازمان
  .شوند مند مي بعدي نيز بهره ارتقاء و ترفيعات اس قانون استخدام كشوري ازشود و بر اس مي

 اين قانون به تصويب 3تا زماني كه مقررات استخدامي موضوع تبصره ماده  - 2تبصره  
 و 11ماده  2و  1و تبصره  7ماده  نرسيده است مستخدمين سازمانها و مؤسسات مذكور در

 قانون استخدام كشوري نيستند مشمول مقررات اين قانون كه مشمول 15و  12مواد 
  .استخدامي فعلي خواهند بود

 شاهنشاهي وزارت 2535هاي سال  وزارت بهداري و بهزيستي مكلف است بودجه - 14ماده  
 هاي مصوب بر اساس اعتبارات بودجه بهداري و وزارت رفاه اجتماعي و سازمانهاي وابسته

صورت  و به مورد اجراء بگذارد. تا زماني كه اين تلفيق تأييد سازمان برنامه و بودجه تنظيم
مربوط به  هاي مذكور و سازمانهاي وابسته برابر مقررات مصوب وزارت خانه نگرفته اعتبارات

  .مصرف خواهد رسيد
 گردد و كليه وظايف و منابع درآمد و دارايي و كانونهاي كارآموزي منحل مي - 15ماده  

 منابع درآمد و كاركنان و كاركنان آنها همچنين داراييديون و مطالبات و تعهدات 
 واحدهايي كه تحت عناوين اردوي كار و نوانخانه وجود دارد به تشخيص وزير بهداري و

 و بهزيستي استانها يا فرمانداريهاي كل مربوط اي بهداري بهزيستي به سازمانهاي منطقه
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 نهاي مذكور طبق ضوابط و مقرراتشوند امور كانونهاي موجود تا تشكيل سازما منتقل مي
  .خواهد شد كنوني اداره

 وزارت بهداري و بهزيستي به منظور انجام دادن تحقيقات و آموزش مسائل - 16ماده  
 اي عالي علمي دولتي مؤسسه بهداشتي و بهزيستي بر اساس قانون هيأتهاي امناي مؤسسات

 وابسته به وزارت بهداري و "مؤسسه آموزش و مطالعات بهداشتي و بهزيستي "به نام 
  .بهزيستي تشكيل خواهد داد

 وزارت بهداري و بهزيستي به منظور گسترش و نوسازي تأسيسات و تجهيزات -  17ماده  
و تجهيزات بهداشتي و  گسترش تأسيسات "اي به نام  بهداشتي و بهزيستي مؤسسه

خواهد رسيد  اي كه به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين طبق اساسنامه "بهزيستي
مؤسسه مزبور از طرف وزارت بهداري و بهزيستي  نامه استخدامي آيين دهد، تشكيل مي

هاي  تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب كميسيون پيشنهاد و پس از
  .رسيد مجلسين خواهد مربوط

 رت بهداري وتا زماني كه سازمانهاي موضوع اين قانون تشكيل نشده است وزا -  18ماده  
  .خواهد داد بهزيستي وظايف مربوط را طبق مقررات فعلي انجام

ملغي  از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشد - 19ماده  
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي   .خواهد شد

   ملي در جلسه
هزار  چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو العاده روز در جلسه فوق 2535ر ماه تي 10روز پنجشنبه 

    .و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد
  

  امامي جعفر شريف - رييس مجلس سنا 
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  17/12/1357تاريخ تصويب : 
اليحه قانوني ادغام وزارت علوم آموزش عالي و وزارت فرهنگ و هنر و تشكيل 

  »فرهنگ و آموزش عالي« وزارت
اليحه قانوني ادغام وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت فرهنگ و هنر و تشكيل وزارت 

  » عاليفرهنگ و آموزش«
  17/12/1357مصوب 

جويي در مصرف اعتبارات و كاهش ديوان ساالري و اتخاذ به منظور صرفه –ماده واحده 
جهت اهداف انقالب از تاريخ پنجم اسفندماه هاي اساسي و انجام اقدامات قاطع در مشيخط

عالي و كليه واحدهاي وابسته با هاي فرهنگ وهنر و علوم و آموزششمسي وزارتخانه 1357
شوند و كليه متمركز مي» وزارت فرهنگ و آموزش عالي«نامه در يك وزارتخانه به نام 

نتقل و در اختيار وزير علوم كاركنان و اعتبارات و ديون و تعهدات آنها به وزارتخانه جديد م
  گيرد.و فرهنگ و هنر قرار مي
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  09/07/1364تاريخ تصويب : 
 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

به منظور استفاده مطلوب و  1ماده   پزشكي آموزش درمان و قانون تشكيل وزارت بهداشت،
م بهداشت و درمان و بهزيستي تعمي كشور در جهت تأمين و پزشكي هماهنگ از امكانات

اصل سوم و آن قسمت از اهداف  13و  12و  4و تحقق بندهاي  پزشكي و پژوهش آموزش و
درمان و  خدمات بهداشت و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه مربوط به 29اصل 

كه  پزشكي آموزش درمان و باشد، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بهداشت و بهزيستي مي
  .گردد مي تشكيل  شود از اين پس در اين اليحه وزارت ناميده مي

 وزارت پزشكي آموزش و با تصويب اين قانون و تشكيل وزارت بهداشت و درمان -ماده  
 اختيارات، امكانات، كاركنان داراييها، شود و كليه وظايف، بهداري و بهزيستي منحل مي

 و سازمانهاي وابسته به آن و آن قسمت ازاعتبارات و تعهدات وزارت بهداري و بهزيستي 
 امكانات، كاركنان، داراييها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و وظايف، و اختيارات،

 منتقل  به اين وزارت پزشكي و پژوهش آموزش عالي در زمينه بهداشت، درمان، آموزش
  .گردد مي

 آن قسمت از وظايف وكليه وظايف و اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و  -تبصره  
 و آموزش بهداشت، درمان،  عالي كه در ارتباط با امر آموزش اختيارات وزير فرهنگ و

  .گردد باشد، به وزير اين وزارتخانه محول مي مي پزشكي پژوهش
 و بهداشتي و پزشكي اين وزارت موظف است ارزشهاي اسالمي را در كليه امور - 3ماده  

  .نمايد درماني كشور تحكيم و تثبيت
 اصل سوم قانون اساسي اليحه قانوني 12اين وزارت موظف است در اجراي بند  - 4ماده  

 و پس از تصويب هيأت وزيران به  تعميم بيمه درماني همگاني را ظرف مدت يك سال تهيه
  .مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

 سوم قانون اساسي اصل 4معاونت پژوهشي اين وزارت موظف است در اجراي بند  - 5ماده  
 و انجام پزشكي هاي علمي و فني زمينه  به منظور تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در

 و پزشكي و باال بردن سطح علم پزشكي هاي تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته
پزشكي، مؤسسات و  علمي و هماهنگ ساختن واحدهاي تحقيقاتي نظارت بر پژوهشهاي

  .موجود را توسعه داده و تقويت نمايد پزشكي يپژوهش واحدهاي
 بودجه تحقيقاتي اين مؤسسات به صورت كمك در بودجه اين وزارت منظور و در -تبصره  

  .اختيار آنها قرار خواهد گرفت
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 وزارت فرهنگ و پزشكي هاي گروه اين وزارت موظف است از ادغام دانشكده - 6ماده  
 از بيمارستانهاي وزارت بهداري و آموزشي و آن تعداد ها و مؤسسات عالي و مجتمع آموزش

 را تأسيس پزشكي آموزشي دارند دانشگاههاي علوم بهزيستي منتقله به اين وزارت كه توان
عالي كشور  آموزش هاي ايجاد مراكز جديد در چهارچوب سياست و نسبت به توسعه آنها و

  .م نمايدفراهم آوردن امكانات و وسائل و تجهيزات الزم اقدا با
با وزير بهداشت و درمان  پزشكي عزل رؤساي دانشگاههاي علوم - 1تبصره  
شوراي عالي انقالب  و انتصاب نامبردگان با پيشنهاد وزير و تصويب پزشكي آموزش و

  .فرهنگي خواهد بود
 همچون ساير دانشگاهها در بودجه پزشكي هاي علوم دانشگاهها و دانشكده - 2تبصره  

  .اي خواهند داشت رديف مستقل و جداگانهساالنه كشور 
و  آموزشي حاكم بر ساير دانشگاههاي كشور و نيز ضوابط كليه ضوابط و مقررات - 3تبصره  

مورد  عالي در آموزش وزارت فرهنگ و آموزشي اعالم شده از شوراي عالي انقالب و مقررات
  .حاكم و مجري خواهد بود پزشكي دانشگاههاي علوم

 به عهده اين وزارت پزشكي آموزشي ريزي سياستگذاري، تعيين خط مشي و برنامه - 7ماده  
  .فرهنگي برسد است كه اين امور بايد به تأييد شوراي عالي انقالب

زنان،  هاي تخصصي ريزي نمايد كه بانوان در رشته وزارت موظف است طوري برنامه -تبصره  
  .فايي برسندخودك به مرحله پزشكي هاي باليني مامايي و رشته

 كشور كه از طريق بخش پزشكي كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و - 8ماده  
بايد  دارند از تاريخ تصويب اين قانون خصوصي و غير دولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت

 اجرايي مربوط هاي نامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند. آيين تحت نظارت و كنترل و برنامه
  .رسيد توسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد ظرف مدت يك سال

بهداري و  قوانين مالي و معامالتي، سازماني و اداري و استخدامي حاكم بر وزارت - 9ماده  
استانها و  اي بهداري سازمانهاي منطقه  بهزيستي سابق و مؤسسات و شركتهاي تابعه آن و

قوانين جديد  عالي تا تصويب آموزش منتقله از وزارت فرهنگ و يپزشك هاي گروه دانشكده
موظف است ظرف  االجرا خواهند بود اين وزارت در اين وزارتخانه الزم به قوت خود باقي و

استخدامي اين  اداري مدت يك سال پس از تشكيل، قوانين و مقررات مالي و معامالتي،
  .كند راي اسالمي تقديموزارتخانه را تهيه و براي تصويب به مجلس شو

موظف است به منظور هماهنگي و  پزشكي آموزش وزارت بهداشت و درمان و -  10ماده  
تقويت آنها و تسهيل و تسريع در جريان  بر امور واحدهاي بهداشتي درماني خيريه و نظارت
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 و مقابله با بوروكراسي و تشريفات زايد اداري و جلب مشاركت مردمي و استفاده از امور
ظرف  ها، مطالعات و بررسيهاي الزم را انجام داده و نيز تقليل هزينه كمكهاي افراد خير و

تهيه و  را مدت شش ماه اليحه تشكيل مؤسسه يا سازمان يا بنياد خيريه بهداشتي درماني
  .جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

 موزشي و اداري و خدماتي كه ازآ كليه كاركنان اعم از هيأت علمي و كادر - 11ماده  
 شوند تا وزارتخانه منتقل مي عالي منفك و به اين آموزش وزارتين بهداري و فرهنگ و

 تصويب قانون تشكيالت جديد تابع مقررات حاكم بر وضعيت آنها در هنگام انتقال خواهند
  .بود

 ين و مقرراتاين وزارت كه مطابق قوان پزشكي آن دسته از نيروهاي انساني - 12ماده  
 داشته باشند پس از احراز عناوين عالي كشور صالحيت عضويت علمي دانشگاهي را آموزش

 .مربوطه از مزاياي شغلي هيأت علمي دانشگاهي كشور برخوردار خواهند شد

وابسته  تا زماني كه تشكيالت جديد اين وزارت و شركتها و سازمانها و مؤسسات - 13ماده  
مؤسسات  وزارت بهداري و بهزيستي و ده است پستهاي مصوب فعليبه آن به تصويب نرسي

وزارت  ها و مؤسساتي كه از و شركتهاي وابسته به آن و نيز پستهاي مصوب دانشكده
  .شود به قوت خود باقي خواهند بود اين وزارت منتقل مي عالي به آموزش فرهنگ و

تصويب اين قانون اين وزارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ 
مذكور در اين ماده را منطبق با مفاد اين قانون تهيه و براي تصويب به  جديد تشكيالت

   .اسالمي تقديم كند مجلس شوراي
 اين وزارت موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب آن با همكاري - 14ماده  

 ها و مؤسسات تقال دانشكدهنقل و ان نامه اجرايي نحوه عالي آيين آموزش وزارت فرهنگ و
تسليم  عالي به اين وزارت براي تصويب به هيأت دولت آموزش وابسته را از وزارت فرهنگ و

پايان  نامه نقل و انتقال مذكور را به شش ماه پس از تصويب آيين كند و حداكثر ظرف
  .برساند

وزارتخانه و  وزراي اينموارد اختالف توسط هيأتي مركب از نماينده نخست وزير و  - تبصره  
  .بود االجرا خواهد الزم  عالي بررسي و نظر اكثريت، قاطع و آموزش فرهنگ و

 پزشكي، از قبيل پزشكي هاي در اين قانون كليه رشته پزشكي منظور از كلمه -  15ماده  
بهداشتكاري  تغذيه، توانبخشي، و دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي،

علوم ( پيراپزشكي ان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماريها وده
  .باشد مي) تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري آزمايشگاهي تشخيص طبي،
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 وزارت موظف است با همكاري وزارت كشاورزي طرح احياي داروهاي گياهي و - 16ماده  
  .اجرا در آورداستفاده گسترده از آن را به 

  .از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي خواهد بود - 17ماده  
  .اين وزارت مسئول اجراي اين قانون است

 شنبه نهم مهر ماه هزار و سيصد و قانون فوق شامل هفده ماده هفت تبصره در جلسه سه 
وراي محترم نگهبان رسيده ش به تأييد 1364,7,24شصت و چهار تصويب و در مورخه 

  .است
  

 اكبر هاشمي - مجلس شوراي اسالمي  رئيس
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 قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

   1ماده  
   :عبارتند از پزشكي آموزش وظايف وزارت بهداشت، درمان و

هاي  فعاليتريزي براي  ها و نيز برنامه تعيين خط مشي ها، تدوين و ارائه سياست .1
بهداشتي، درماني،  پژوهش، خدمات پزشكي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه
  .دارويي، بهزيستي و تأمين اجتماعي

هاي بهداشتي  تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه .2
خانواده و  ها، بهداشت خصوصاً در زمينه بهداشت محيط، مبارزه با بيماري

بهداشت عمومي، بهداشت كار و شاغلين با تأكيد بر اولويت  وزشآم مدارس
همكاري و  هاي بهداشتي اوليه، به ويژه بهداشت مادران و كودكان با مراقبت

 .هاي ذيربط هماهنگي دستگاه

) قانون تشكيالت و وظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش 1) ماده (2قانون اصالح بند (
  و الحاق تبصره به آن: 5/10/5137پزشكي مصوبه مورخ 

كليه اختيارات و وظائف قانوني وزارت جهاد سازندگي (سازمان دامپزشكي  - 1تبصره 
كشور) و وزارت كشاورزي(سازمان حفظ نباتات) همچنان به قوت خود باقي است. اعالم 
ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شيميايي از حيث رعايت نكات بهداشتي برعهده 

كي است و كليه سازمان هاي ذيربط موظف به رعايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش
  ضوابط مربوط مي باشند. 

آيين نامه مربوط به كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيمايي توسط  - 2تبصره 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با مشاركت وزارتخانه هاي جهاد سازندگي، 

  رسد. تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي كشاورزي، صنايع و سازمان حفاظت محيط زيست

و گسترش شبكه تلفيقي  پزشكي آموزش ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و .3
 .بهداشت و درمان

هاي تربيت  ها و مقاطع تحقيقي مورد نياز كشور و اجراي برنامه تعيين رشته  .4
  .در جهت نيل به خودكفايي پزشكي نيروي انساني گروه

شورايي  پزشكي و ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجويان گروه جهت نظارت -  1تبصره 
و فرهنگ  پزشكي آموزش هاي بهداشت، درمان و مركب از معاونين ذيربط وزارتخانه

كه دو نفر از ايشان با تأييد وزارت فرهنگ  پزشكي نفر از اساتيد گروه 5عالي و  آموزش و
گردد. مدارك تحصيلي  در وزارت اخيرالذكر تشكيل مي آموزش عالي انتخاب خواهند شد و
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عالي  آموزش و فرهنگ و پزشكي آموزش مزبور به امضاء وزراي بهداشت، درمان و
  .رسيد خواهد

) قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان 1) ماده (4) بند (1قانون اصالح تبصره ( 
مصوب چهارم ديماه يكهزار و  3و آموزش پزشكي و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 

آموزشي حاكم بر  كليه ضوابط و مقررات - 2سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسالمي، تبصره 
آموزشي اعالم شده از طرف شوراي  نيز ضوابط و مقرراتهاي كشور و  ساير دانشگاه

هاي  آموزش عالي در مورد دانشگاه انقالب فرهنگي و وزارت فرهنگ و عالي
به منظور جبران كمبود نيروي انساني و  - 3تبصره  .حاكم و مجري خواهد بود پزشكي علوم

فوق و يا افراد ديگر به به كارگيري هر چه سريع تر كادر مورد نياز از افراد ارزشيابي شده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجاره داده مي شود كه فارغ التحصيالن گروه 
پزشكي و پيراپزشكي و بهياري و پرستاري و مامايي را تا تعيين تكليف آنها از طرف 
گزينش به كار گمارد و چنانچه پس از يك سال از شروع كار آنها نظريه هاي  دال بر عدم 

  حيت آنها اعالم نگردد به استخدام رسمي آنان اقدام شود. صال
هاي  و زمينه پزشكي هاي انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته  .5

  بهداشتي و درماني و نيز ايجاد و گسترش مؤسسات و واحدهاي
هاي مؤسسات  ها و هماهنگ ساختن برنامه و نظارت بر پژوهش پزشكي پژوهش

  .پزشكي تحقيقاتي
ريزي به منظور توزيع متناسب و عادالنه نيروي انساني و ساير امكانات  برنامه  .6

هاي  اولويت برنامه درماني) كشور با تأكيد-و تسهيالت بهداشتي پزشكي (آموزش
  .بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند

فراهم نمودن تسهيالت الزم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در   .7
بهبود استاندارد  حدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز درماني دولتي و

آنها و استفاده از همكاري مؤسسات خيريه و بخش خصوصي و نيز انواع 
وزارت جهاد سازندگي در حدود وظايف قانوني محوله  -تبصره  هاي درماني بيمه

بهداشتي  به خدمات پزشكي آموزش با موافقت وزارت بهداشت، درمان و
  .مناطق روستايي و عشايري كمك خواهد نمود درماني

گيري از اعتبارات عمومي، حق بيمه، درآمدهاي  تأمين منابع مالي با بهره  .8
  .اختصاصي و كمكها و مشاركت مردمي
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تأمين و ارائه خدمات الزم به معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي قابل   .9
  .توانبخشي در حدود امكانات

يب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت اقدامات حمايتي براي تشويق و ترغ  .10
سرپرست و  افراد بي ها و كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده

نيازمند و معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي غير قابل توانبخشي و ارائه اين 
   .نظارت بر اين اقدامات خدمات در موارد ضروري توسط مؤسسات دولتي و

   :تعيين و اعالم استانداردهاي مربوط به  .11
   .خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي -الف    

مواد دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي،  -ب 
  .و توانبخشي پزشكي تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي

خدمات و مواد مذكور بهداشت كليه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط به  -ج 
   .در فوق

   :هاي صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه  .12
پزشكي، دارويي، بهزيستي و كارگاهها و مؤسسات توليد مواد  مؤسسات -الف  

  .خوراكي و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي
صدور مجوزهاي صنعتي واحدهاي بهداشتي و درماني توسط وزارت  - تبصره  

  .است پزشكي آموزش تأييد وزارت بهداشت، درمان و صنايع منوط به
هاي دارويي و مواد بيولوژيك، خوراكي، آشاميدني،  ساخت فرآورده -ب 

و  پزشكي بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي
   .توانبخشي

و  1ماده  12از قسمت  "ب"انجام نظارت و كنترل كيفي مواد مذكور در بند   .13
  .12ماده  "ب"و "الف "تعيين ضوابط و مقررات الزم براي موارد مذكور در بند 

  .پزشكي و وابسته پزشكي صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف  .14
هاي خدمات تشخيصي و درماني، دارويي، بهزيستي  تعيين مباني محاسبه هزينه  .15

تعيين  هاي مربوط در بخش دولتي و غير دولتي و و تعيين تعرفه
  .پزشكي هاي مختلف علوم هاي غير رسمي و آزاد در زمينه آموزش هشهري

ها و خدمات واحدها و  تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه  .16
بهزيستي و انجام اين امور بر  آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و مؤسسات

  .اساس استانداردهاي مربوطه
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ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد تعيين ضوابط مربوط به   .17
اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي و 

و توانبخشي و  پزشكي هاي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي فرآورده
  .مذكور نيز ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط

و بررسي و تحقيق در زمينه خواص دارويي  انجام پژوهش در زمينه طب سنتي  .18
صحيح در  آموزش گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گياهي و

  .هاي فوق و ايجاد مراكز مناسب براي طب سنتي زمينه
داراي تشكيالتي به شرح زير خواهد  پزشكي آموزش وزارت بهداشت، درمان و -  2ماده  

  :بود
   :شود هاي زير تشكيل مي انه كه از معاونتحوزه مركزي وزارتخ -الف  

ها را به  آموزشي و بازآموزي و گسترش دانشگاه آموزشي كه امور معاونت امور .1
  .عهده دارد

آموزشي و رفاهي و گزينش  معاونت امور دانشجويي كه امور مربوط به خدمات .2
  .التحصيالن را به عهده دارد علمي دانشجويان و امور فارغ

  .وهشيمعاونت امور پژ .3
  .معاونت امور دارويي و غذايي .4
  .معاونت اداري و مالي .5
  .معاونت امور حقوقي و مجلس .6
  .معاونت امور بهداشتي .7
  .معاونت امور درماني .8
  .معاونت جنگ .9

  .معاونت امور فرهنگي .10
  .پزشكي هاي علوم ها يا دانشكده دانشگاه -ب 
اي بهداري  منطقه هاي اي بهداشت و درمان كه جايگزين سازمان هاي منطقه سازمان -ج 

  .ها خواهند بود استان
  .هاي وابسته ها و شركت سازمان - د  
به استثناي  ها ( مراكز استان پزشكي هاي علوم ها و يا دانشكده رؤساي دانشگاه - 1تبصره  

  .وظيفه خواهند نمود استان تهران) به عنوان قائم مقام وزير در استان انجام
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وجود داشته باشد سازمان  پزشكي دانشگاه يا دانشكده علومهايي كه  در استان - 2تبصره  
پزشكي اداره  يا دانشكده علوم اي بهداشت و درمان استان زير نظر رييس دانشگاه منطقه

  .خواهد شد
هاي  هاي تابعه و بيمارستان اي بهداشت و درمان و بيمارستان هاي منطقه سازمان - 3تبصره  

قانون تعديل  4بوده و مشمول ماده  ات اداري و ماليداراي اختيار پزشكي هاي دانشكده
  .نيروي انساني نخواهند بود

اي بهداشت و درمان مسئول  مركز بهداشت استان تحت نظر سازمان منطقه -  4تبصره  
اي در سطح  هاي نمونه برنامه هاي بهداشتي و اجراي ريزي، نظارت و ارزيابي برنامه برنامه

باشد و داراي اختيارات اداري  هاي وزارتخانه مي و خط مشي ها استان در چهارچوب سياست
   .خواهد بود و مالي و خدمات پشتيباني

هايي را  تواند در صورت نياز معاونت مي پزشكي آموزش وزارت بهداشت، درمان و - 5تبصره  
  .حذف نمايد با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي ايجاد يا

دهنده انستيتو علوم تغذيه و  آموزش آموزشي و نيروي انساني اتوظايف و اعتبار - 3ماده  
به يكي از  پزشكي آموزش درمان و صنايع غذائي ايران بر حسب  تشخيص وزارت بهداشت،

گردد كه دانشكده تغذيه در دانشگاه مزبور  تهران منتقل مي پزشكي هاي علوم دانشگاه
ات پژوهشي و نيروي انساني پژوهشگر تشكيالت، اختيارات و اعتبار تشكيل گردد و وظايف

شود  منتقل مي پزشكي انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران نيز به همان دانشگاه علوم
اي و صنايع غذايي كشور را تشكيل  و دانشگاه مزبور مكلف است انستيتو تحقيقات تغذيه

ابسته به دانشگاه علوم اين انستيتو با داشتن رديف اعتباري مستقل در قانون بودجه و  .دهد
  .مزبور انجام وظيفه خواهد نمود پزشكي

 5اساسنامه اين مركز در چهارچوب اساسنامه مؤسسات تحقيقاتي موضوع ماده  -تبصره  
خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت  پزشكي آموزش قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و

  .وراي اسالمي خواهد رسيدچهار ماه توسط وزارت مذكور تهيه و به تصويب مجلس ش
آموزشي، پژوهشي درماني  اليحه قانوني راجع به اجازه اجراي طرح توسعه مجتمع - 4ماده  

شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران لغو و  1358,1022وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 
 امكانات و تجهيزات و اعتبارات و كاركنان اين مجتمع بر حسب مورد به حوزه مركزي

  .شوند آموزشي وابسته به اين وزارت منتقل مي مؤسسات وزارتخانه و
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آموزش  آموزشي بهداشت، درمان و به منظور ايجاد روح تتبع و تحقيق در مسائل - 5ماده  
به رياست وزير  پزشكي علوم و كمك به خودكفايي علمي كشور، فرهنگستان پزشكي

   .گردد تشكيل مي پزشكي آموزش بهداشت، درمان و
نامه اجرايي و مقررات اداري و مالي اين فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان  آيين 
  .رسيد تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد پزشكي آموزش و
ها  ها و تعاوني تواند با مشاركت بانك مي پزشكي آموزش وزارت بهداشت، و درمان و - 6ماده  

هايي در نقاط مورد نياز  بيمارستان ه ايجادو بخش خصوصي و يا هر يك از آنها اقدام ب
هاي مذكور مطابق قانون تجارت و به صورت شركت  بنمايد نحوه مشاركت و اداره بيمارستان

  .دولت خواهد بود % سهم51با حداقل 
هاي نيازمند زمين يا  مجاز است در محل پزشكي آموزش وزارت بهداشت، درمان و - تبصره  

بهداشتي و درماني با اخذ وجه به سازمان  هت ساختمان مراكزساختمان ناتمام خود را ج
داري كل از  تأمين اجتماعي واگذار نمايد وجوه حاصله پس از واريز شدن به حساب خزانه

قرار خواهد  پزشكي آموزش كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و طريق بودجه كل
ديگر در ساير  مراكز درماني و بهداشتيگرفت تا صرفاً به مصرف ايجاد يا تكميل و يا تجهيز 

  .شهرستان برسد
براي حصول به اهداف و اجراي وظايف  پزشكي آموزش وزارت بهداشت، درمان و -  7ماده  

  :تواند مي مندرج در اين قانون و قانون تشكيل وزارت مزبور
  .پزشكي مراكز تحقيقاتي و پژوهشي .1
  .شركت خدماتي براي ارائه خدمات تداركات تخصصي .2
شركت خدماتي براي انجام نگهداري و تعميرات تجهيزات و وسايل و  .3

  .و توانبخشي پزشكي لوازم
و  پزشكي شركت توليدي براي پژوهش و ساخت تجهيزات و وسايل و لوازم .4

  .توانبخشي
  .شركت توليدي براي تهيه دارو و مواد اوليه دارويي و مواد بيولوژيك .5
  .و توانبخشي پزشكي تجهيزات و لوازم شركت خدماتي براي ورود و توزيع دارو و .6
ها،  شركت خدماتي براي نگهداري تأسيسات حرارتي و برودتي بيمارستان .7

  .كشور هاي اداري وزارتخانه در سطح ها و ساختمان ها، دانشكده دانشگاه
هاي وزارتخانه  ها و ساختمان ها، دانشكده شركت خدماتي براي نظافت بيمارستان .8

  .ايددر سطح كشور ايجاد نم
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آموزش  الذكر توسط وزارت بهداشت، درمان و هاي فوق اساسنامه مراكز و شركت -تبصره  
  .اجرا خواهد بود تهيه و با تصويب مجلس شوراي اسالمي قابل پزشكي

حفظ وضعيت و شمول مقررات سابق بر كاركنان منتقله به وزارت بهداشت،  - 8ماده  
وزارت تا زمان تصويب و اجراي  قانون تشكيل اين 11موضوع ماده  پزشكي آموزش درمان و

ها و  قانون مزبور به قوت خود باقي خواهد بود و دانشگاه 9قوانين و مقررات موضوع ماده 
ها و  نيز تا آن زمان از مقررات مالي و معامالتي دانشگاه پزشكي هاي علوم دانشكده
هاي  عامالتي سازماناي بهداشت و درمان از مقررات مالي و م هاي منطقه سازمان
  .بهداري سابق استفاده خواهند نمود اي منطقه

تشكيالت تفصيلي اين وزارتخانه و تغييرات بعدي آن با توجه به مفاد اين قانون و  -  9ماده  
به تصويب سازمان امور اداري و  پزشكي آموزش قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و

ق مشتمل بر نه ماده و دوازده تبصره در جلسه قانون فو  .استخدامي كشور خواهد رسيد
شنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي  علني روز سه

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 1367,3,12تصويب و در تاريخ  اسالمي
  

    اكبر هاشمي - رييس مجلس شوراي اسالمي  
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  18/05/1383تاريخ تصويب : 
  علوم، تحقيقات و فناوري وظايف و تشكيالت وزارتاهداف،  قانون

فرهنگي   برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و قانون( 99به استناد ماده ( - 1ماده  
امور اجرائي و  و به منظور انسجام بخشيدن به  1379,1,17جمهوري اسالمي ايران مصوب 

تحقيقات و فناوري  زارت علوم،و اهداف سياستگذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور،
  :گردد به شرح زير تعيين مي

و  خالق  توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر -الف  
  .ارتقاء فرهنگ علم دوستي

  .اعتالي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور -ب 
 هاي هنر و جلوه مي و اعتاليهاي انساني و اسال تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش -ج 

  .شناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي زيبائي
  .تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور - د  
  .جامعه هاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در ارتقاء سطح دانش و مهارت -هـ  
  .دانشگاهها، مراكز علمي و تحقيقاتيحفظ و تحكيم آزادي علمي و استقالل  - و  
زير  به شرح هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مأموريت -  2ماده  

  :باشد مي
  .فناوري تحقيقات و در زمينه انسجام امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي و امور -الف  

كشور بر  نيازهاي پژوهش و فناوريها، استعدادها و  هاي نسبي، قابليت شناسائي مزيت  .1
پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي،  نگري و آينده مبناي آينده

  برداري دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهره 
 دستگاههاي  هاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد بررسي اولويت  .2

  .شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ربط و پيشنهاد به اجرائي ذي
 براساس هاي نوين  هاي مرتبط با فناوري حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش  .3

  .ها اولويت
توسعه  ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد، برنامه  .4

  .هاي بومي و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري
توسعه  تخاذ تدابير الزم به منظور افزايش كارآئي و اثربخشي تحقيقات كشور وا  .5

  .ربط تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاههاي ذي 
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و  اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني  .6
آنها  ارائه كردن فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ريزي به منظور بومي برنامه 

  .شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به
از  هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت ايجاد زمينه  .7

 هاي ها و شركت هاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمن صدور فناوري
  .تحقيقاتي و فناوري غيردولتي علمي، 

 تحقيقاتي  هاي آموزشي، سويي ميان فعاليت ايجاد همتمهيد ساز و كارهاي الزم براي   .8
اجتماعي   و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با بخشهاي اقتصادي،

  .فرهنگي كشور و
  اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي  .9

  .غيردولتي
 ها، شناخت قيقات و فناوري شامل پيشرفتارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تح  .10

  .موانع و مشكالت و تدوين و ارائه گزارش ساالنه
 تأمين  اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و  .11

 .هاي آنها امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي

 وزارت علوم،  زش عالي تحت پوششدر زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آمو - ب 
  تحقيقات و فناوري

  .صالح پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي  .1
  دانشگاهها، ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش تعيين راهكارهاي الزم و برنامه  .2

-علمي  مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي
با  هاي علوم و فنون وهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي، آزمايشگاههاي ملي، موزهپژ 
 هاي مردمي متناسب با نيازها و استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت 

  .ضرورتهاي كشور
در  فني ريزي اجرائي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و  برنامه  .3

  .جهان
 تحقيقاتي،  بط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي وتعيين ضوا  .4

  .علمي ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري  رشته
  .هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور نظارت بر فعاليت  .5
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 از اعم  مؤسسه تحقيقاتي (ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا   .6
 دولتي و غيردولتي) و جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحالل هر يك از

 در صورت تخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت براساس آنها 
  .مصوب هاي اساسنامه

 آنها ليت هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعا صدور مجوز تأسيس انجمن  .7
  .صالح براساس ضوابط مصوب مراجع ذي

 هاي دانشجويان ها و تشكل تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمن  .8
آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت  دانش و

 اتخاذ تصميم در مورد امكان ادامه فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات و  آنها
 .صالح ذي راجعم

 هاي هيأت  هاي امناء، هاي مميزه، هيأت تأييد صالحيت و صدور احكام اعضاي هيأت  .9
هيأت  هاي انتظامي اعضاي هاي گزينش اعضاي هيأت علمي و هيأت مؤسس، هيأت

فناوري،  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و  علمي
  .هو مقررات موضوع طبق ضوابط

 براساس  انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي - تبصره  
  .مفاد مندرج در وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود

به  ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي   .10
مستقل علمي، تخصصي و هاي  صورت مستقيم و يا ازطريق حمايت از انجمن

ها در ارزيابي علمي دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل  فرهنگستان 
ارائه گزارش ساالنه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي   علمي و

  .صالح ذي و ساير مراجع
مؤسسه  تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يا   .11

  .ها و مقاطع تحصيلي تحقيقاتي (اعم از دولتي يا غيردولتي)، رشته
  .تحقيقاتي دولتي  ارزيابي ساالنه عملكرد مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  .12
و فناوري  هاي علوم، تحقيقات هاي تخصيص منابع در حوزه بررسي و پيشنهاد اولويت  .13

 .ريزي كشور به سازمان مديريت و برنامه

كردن  المللي و اتخاذ تدابير الزم به منظور نهادينه هاي علمي بين توسعه همكاري  .14
 علمي تحقيقاتي داخل كشور با مراكز - ها و مبادالت علمي بين مراكز علمي  همكاري
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المللي درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب  اي و بين تحقيقاتي منطقه ‐
  .صالح ذي مراجع

 امناء و آموزش عالي و پژوهشي مجازند با تصويب هيأت دانشگاهها و مؤسسات -تبصره  
هاي  سازمان و ربط روابط تحقيقاتي، علمي و فني با مؤسسات و مراكز صنعتي تأييد وزير ذي

درآيند. حق  مذكور هاي مشابه خارجي برقرار نمايند و يا به عضويت مؤسسات و سازمان
  .پرداخت خواهد بود قابل يأت امناءعضويت مراكز مذكور در اين قبيل مؤسسات با تصويب ه

مشاركت   تأسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با «صدور مجوز   .15
 .صالح ذي براساس ضوابط مصوب مراجع» دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور

  :ساير موارد - ج 
 كشور به انسانيمشاركت فعال در فرآيند سياستگذاري نظام آموزش و توسعه نيروي   .1

  .هاي سطوح مختلف آموزش كشور منظور ايجاد هماهنگي الزم بين برنامه
به  شده هاي توسعه منابع انساني كشور و ارائه نتايج حاصل مشاركت در تعيين اولويت  .2

  .هاي مذكور ربط به منظور هدايت منابع در جهت اولويت دستگاههاي ذي
 و  ها با همكاري ساير مراكز علمي نوآوريارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و  .3

نمودن زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي و   تحقيقاتي كشور به منظور فراهم
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است ظرف مدت   .ربط مراجع ذي در  ثبت

نامه اجرائي اين جزء را تهيه و جهت  قانون، آيين تصويب اين  شش ماه از تاريخ
  .نمايد ب تقديم هيأت وزيران تصوي

 مدارك التحصيالن و تأييد ارزش علمي  تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغ  .4
 استثناي دولتي يا غيردولتي) داخل كشور به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (

هاي آموزش  تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامه  .پزشكي گروه
دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارك  اي علميپژوهشه عالي و
  .استثناي گروه پزشكي به مذكور

 و دولتي  اجراي مفاد اين جزء درخصوص دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ( -تبصره  
  .غيردولتي) در گروه پزشكي به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است

يي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها براي شناسا ريزي  برنامه  .5
درچارچوب  هاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري به سمت اولويت

  .صالح مقررات مصوب مراجع ذي
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همكاري  ريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور جهت  برنامه  .6
  .علمي، تحقيقاتي و فناوري

پزشكي  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش وزارتخانه - تبصره  
استفاده از  مجازند از اعضاي هيأت علمي و محققان غيرايراني خارج از كشور به منظور

  .خدمات علمي و تحقيقاتي دعوت به كار نمايند
يقاتي خارج تحق ها و مؤسسات آموزش عالي و  اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاه  .7

علمي با   هاي علمي و فني متقابل از طريق اعزام رايزنهاي از كشور و ايجاد زمينه
  .هماهنگي وزارت امور خارجه

اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي و گسترش زبان و ادبيات  .8
  .ها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور فارسي در دانشگاه 

دانشگاهي و  نگ، اخالق و معنويت اسالمي در مجامع علمي همكاري در اعتالي فره  .9
  .در جامعه

ها،  سياست  هاي مختلف در زمينه هاي اطالع رساني به جامعه و بخش ايجاد پايگاه  .10
  .ها و عملكردهاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري ها و برنامه اولويت

در   برقراري ارتباطات الزمالمللي و  هاي بين نمايندگي دولت در مجامع و سازمان  .11
  .ها و اختيارات وزارتخانه حوزه مأموريت

  .انجام امور مربوط به كميسيون ملي يونسكو‐  .12
تركيب زير   با» شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري«قانون  از تاريخ تصويب اين - 3ماده  

   :گردد به رياست رئيس جمهور تشكيل مي
  .جمهور رئيس -
  .ات و فناوريوزير علوم، تحقيق -
  .وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -
  .وزير آموزش و پرورش -
  .دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت -
  .ريزي كشور رئيس سازمان مديريت و برنامه -
  .رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ايشان -
تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسالمي  دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و -

  .ناظر عنوان به 
   .رئيس بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -
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   .هاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي رؤساي فرهنگستان -
يك نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي) به  سه نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي ( -

  .اي مربوطهشوراي مركزي دانشگاهه انتخاب 
  .يك نفر از رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي -
نظران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به انتخاب  سه نفر از دانشمندان و صاحب -

  .هاي علمي و انجمن ها تشكل 
نظران بخشهاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي  سه نفر از صاحب -

  .جمهور رئيس
 پس از قانون  مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب اين -تبصره  

 تأييد رئيس جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و دستگاههاي
 .االجراء است الزم اجرائي

  :از  وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري عبارت است - 4ماده  
 هاي بخش گذاري كالن در  رحهاي اجرائي بلندمدت سرمايهبندي و انتخاب ط اولويت .1

  .آموزشي و پژوهشي و فناوري
  .هاي علوم، تحقيقات و فناوري بررسي و پيشنهاد منابع مالي موردنياز در حوزه .2

وزير  پيشنهاد بنا به قانون شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شورا در محدوده اين - 1تبصره  
  .رسد به تصويب هيأت وزيران ميعلوم، تحقيقات و فناوري 

 .بود دبيرخانه اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر خواهد - 2تبصره  

دانشگاهي  تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس فدراسيون ملي ورزشهاي - 5ماده  
 المللي ورزش بين اي و اسالمي ايران و نمايندگي دولت در فدراسيونهاي قاره جمهوري

 .باشد به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي دانشگاهي،

 عمومي  ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي كليه وزارتخانه - 6ماده  
 هاي آموزش فعاليت غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام

ها و  چارچوب سياست اي خود را دره نمايند، موظفند فعاليت عالي، پژوهش و فناوري مي
  .انجام دهند قانون هاي موضوع اين نامه آيين

مصوب مجلس   قانون ها كه به موجب مؤسسات پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانه -تبصره  
ها و مصوبات  سياست اند در چارچوب قوانين مصوب و اصالحات بعدي آن و تأسيس شده
 .امه خواهند دادصالح به فعاليت خود اد مراجع ذي
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  امور هرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به - 7ماده  
 هاي بهداشت، درمان شود حسب مورد موكول به اجازه وزارتخانه دانشجوئي مرتبط مي

 است و صالح آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري درچارچوب مصوبات مراجع ذي و
 آن  نامه از ثبت و مالكيت صنعتي موظف است بدون ارائه اين اجازه اداره ثبت شركتها

 .خودداري نمايد

غيردولتي   دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است زمينه فعاليت - 8ماده  
صالح  مراجع ذي مصوب و شعب دانشگاههاي معتبر خارج از كشور را درچارچوب ضوابط

 .فراهم نمايد

 مؤسسان و  رصورتي كه به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسس ياد -  9ماده  
 ضوابط و هيأت امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي برخالف

 تصويب به تواند براساس ضوابطي كه معيارها و اصول مصوب رفتار نمايند، وزارتخانه مي
 .يت و صالحيت نمايدرسد از آنان سلب مسؤول صالح مي مراجع ذي

 حقوقي مستقل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت  -  10ماده  
تشكيالتي  استخدامي و هاي خاص مالي معامالتي، اداري، نامه هستند و برابر ضوابط و آيين

امور اختيارات وزارت در   .شوند رسد اداره مي كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير مي
هاي عمومي اداره  سياست تعيين  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و حدود

و مصوبات مراجع  قانون اين چارچوب  آنها، ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني آنها در
  .صالح خواهد بود ذي

وهشي هاي اجرائي بخش آموزش عالي و پژ به منظور تحقق تمركززدائي در فعاليت -تبصره  
مؤسسات   افزايش اختيارات هيأت امناء شوراهاي علمي و مديريت اجرائي دانشگاهها و

در امور  هاي ستادي وزارتخانه آموزش عالي و تحقيقاتي، تنظيم حدود اختيارات حوزه
هاي امناء،  هيأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تقويت تركيب اعضاي

نظارت بر فعاليت  هاي امناء و نحوه اي متقابل دولت و هيأته تعريف و تعيين مسؤوليت
ها و  نامه آيين ها، نامه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، لوايح، تصويب

قانوني  مراحل هاي الزم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنظيم و براي طي اصالحيه
 .صالح ارائه خواهد شد به مراجع ذي

پس از  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف شش ماه -  11ماده  
اقتصادي،  برنامه سوم توسعه قانون( 2با رعايت موارد مندرج در ماده ( قانون تصويب اين

شرح  قانون و مفاد اين 1379,1,17اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
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مديريت و  و پس از تصويب سازمان  وظايف تفصيلي و تشكيالت وزارتخانه را تهيه
 .ريزي كشور به مرحله اجراء در آورد برنامه

فناوري تهيه و  از سوي وزارت علوم، تحقيقات و  قانون هاي اجرائي اين نامه آيين - 12ماده  
مورد دانشگاههاي   در قانون ربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع اين به مراجع ذي

كل قوا پس از كسب   و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تحت نظر فرماندهينظامي و انتظامي 
 .موافقت ايشان انجام خواهد شد

مقررات  االجراء است و كليه قوانين، مصوبات و  از تاريخ تصويب الزم قانون اين -  13ماده  
علني فوق مشتمل بر سيزده ماده و نُه تبصره در جلسه  قانون .گردد مغاير لغو و بالاثر مي

هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي  روز يكشنبه مورخ 
  به تأييد شوراي نگهبان رسيدن. 28/5/1383تاريخ  تصويب و در 

   
  غالمعلي حداد عادل

  رئيس مجلس شوراي اسالمي 
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