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سر دبير محترم مجله راهبردهاي توسعه درآموزش 

  پزشكي
 

  مقدمه

 ياعضا يارتقا دينامه جد نييآ ديچنان كه مستحضر

وزارت  يدانشگاه ها و مراكز آموزش عال يعلم اتيه

وزارت علوم،  زيو ن يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

 ١٨/١٢/١٣٩٤رخ مصوب مو ،يو فناور قاتيتحق

ماه امسال  نياز فرورد ،يانقالب فرهنگ يعال يشورا

 نييآ نيدر ا ٢ ادهاز م ٤). بند ٢, ١شده است ( يياجرا

 انيمشاور را در پا اينامه داشتن نقش استاد راهنما و 

 ايو  يليتكم التيمقاطع تحص ييدانشجو ينامه ها

 اتيه ياعضا يارتقا يبرا يعموم يدكترا يدوره ها

الزام آور شناخته و به وضوح هر گونه ارتقا را  يعلم

بند  نيبند مشروط كرده است. ا نياز ا ازيبه كسب امت

 يم يو استاد ياريدانش انيكند كه متقاض يم انيب

 نياز ا يقطع ازيامت ١٥و  ١٠حداقل   بيبه ترت ستيبا

كند با طرح چند  يبند اخذ كنند. نوشته حاضر تالش م

  نقد بكشاند.بند را به  نيسوال، ا

  سواالت و نقدها

گرفته اند  مينامه تصم نييبند از آ نيچرا طراحان ا - 

 يارتقا ينامه را برا انيمشاوره پا ايو  ييكه راهنما

كنند؟  ياجبار يعلم اتيهر عضو ه يمرتبه دانشگاه

دو وجه  تايماه يينامه دانشجو انيپا كي ييراهنما

ب.   يعلمپژوهش  كي تيريندارد: الف. وجه مد شتريب

  دانشجو.  اب يوجه تعامل آموزش

 يب يارزش يدو وجه دارا نياز ا كيهر  نكهيبا فرض ا

 يعلم اتيعضو ه يمرتبه دانشگاه يدر ارتقا ليبد

 ايآ ست؟يدو ن نيا يبرا ينيگزيجا چيه ايباشد، آ

 ييراهنما اي ييدانشجو يقاتيتحق يپروژه ها ييراهنما

 يطرح ها يرااز اج يبيترك ايو  يدرس ينارهايسم

دو وجه را  نيا ،يكالس ياه سيو تدر يپژوهش

  دهد؟  يپوشش نم

  طيبند فوق الذكر فقط شرا بيهنگام تصو ايآ - 

آن كه  ايشده است و  دهيبزرگ د يدانشگاه ها

        بند واقف بوده اند كه  نيدهندگان ا شنهاديپ

در كشور  ياريمستقل بس يعلوم پزشك يها دانشكده

آنها محدود به  يآموزش يه دوره هاوجود دارند ك

 هدانشگا ارنديچه بس زياست؟ و ن يمقاطع كارشناس

آنان  ياز دانشكده ها يكه در بعض يعلوم پزشك يها
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 يو دكترا يليمقاطع تكم يدانشجو برا رشياساسا پذ

 ياز دانشكده ها يبعض يوجود ندارند و حت يحرفه ا

 ييرهادر شه زيآنان ن يليتكم التيفاقد تحص ياقمار

 يقرار دارد. اعضا ياز مركز دانشگاه اديبا فاصله ز

 يبرا ييها و دانشگاه ها هدانشكد نيچن يعلم اتيه

  چه كنند؟  يبند شرط نيعبور از ا

 رشياز پذ يعلم اتيه يتاكنون عموم اعضا ديشا - 

 ييدانشجو ينامه ها انيو مشاوره پا ييراهنما

نامه ارتقا  نييبند به آ نيكرده اند و ا ياستقبال نم

 شترياضافه شده است تا آنان را به مشاركت هر چه ب

صرف  اياست، آ ني. اگر چندينما قيحوزه تشو نيدر ا

 يشرط ريتوجه اما غ لقاب ازيامت كيدر نظر گرفتن 

نامه ها به  انيو مشاوره پا ييمشاركت در راهنما يبرا

  كرد؟ يمشكل فوق را حل نم يسادگ

 ينشجو معموال برادا ،يدانشكده پزشك كيدر  - 

 ياما برا ست،ين ريخود مخ يدرس ديانتخاب اسات

نامه خود  انيموضوع پا زيانتخاب استاد راهنما و ن

 شنهاديپ رشيبه نوبه خود امكان پذ نيا اياست. آ ريمخ

را  ييدانشجو ينامه ها انيمشاوره پا اي ييراهنما

كار  يمشخص يعلم يكه در حوزه ها يدياسات يبرا

  سازد؟ يمحدود نم اريبس نند،كيم يپژوهش

و متقاعد كردن  قيرود كه تشو يآن نم ميب ايآ - 

نامه  انيبه اخذ پا يعلم اتيعضو ه كيدانشجو توسط 

مرتبه  يارتقا يحاصله برا ازيبا او كه معطل امت

منجر  ييرهايخود است در دراز مدت به مس يدانشگاه

فساد حاصل از آن اسف بارتر و  تايشود كه نها

 باشد كه در چاپ مقاالت يزيسب تر از آن چنامنا

اگر آن روز  ايگذشته، آ نيافتد؟! از ا ياتفاق م يتقلب

 انياز پا ازيمعطل اخذ امت يعلم اتيه يبرسد كه اعضا

و جلب  قيدر تشو يبه سودا گر ،ييدانشجو ينامه ها

نامه با خود مشغول  انيگرفتن پا يبرا انينظر دانشجو

 يجد بيدر معرض آس زين شوند، شان و منزلت آنان

 نيهمه، حاصل هم نيا ايگرفت؟ و آ نخواهدقرار 

كردن كسب  يامروز دانشگاه ها در شرط استيس

  نامه ها نخواهد بود؟ انيارتقا از پا ازيامت

 يياجرا ينامه  وهينكته جالب توجه آنست كه در ش - 

نامه  نييآ ياجرا يارتقا كه با هدف شرح چگونگ

است، در خصوص آن دسته از  دهيگرد نيمذكور تدو

 رشيفقدان پذ ليكه به دل يعلم اتيه ياعضا

در دانشگاه محل خدمت،  يليتكم التيتحص يدانشجو

نامه ها را كسب  انياز بند پا يشرط ازيتوانند امت ينم

كند  يم شنهاديپ ن،يگزيجا ي نهيكنند، به عنوان تنها گز

ر مصوب د يطرح ها يتوانند با اجرا يافراد م نيكه ا

بند را بدست  نيالزم ا ازيامت ،يحوزه اسناد باال دست

  ). ٢آورند (

چه  يباال دست يپژوهش يسوال آنست كه طرح ها

 يانامه ه انيپا يمشاوره  اي ييبا راهنما يتيسنخ

نامه ارتقا را بر آن  نييدارد كه طراحان آ ييدانشجو

 نيگزيرا به عنوان تنها جا نهيگز نيداشته است تا ا

  بگذارند؟!  يعلم اتيه ياعضا يپا شيممكن پ

رتبه  يارتقا تياحراز صالح يبرا دياساسا چرا با

 ليگذاشته شود كه صرفا به دال يشرط ،يعلم

 يبه آن برا لي، نيعلم يناتوان ليو نه به دل يساختار

ناممكن باشد و آنگاه متعاقبا  نفعانياز ذ يميعظ ليخ

نامتجانس  نيگزيجا كيحل مشكل حاصله،  يبرا

  شود؟! شنهاديپ

 
  

  نتيجه گيري 

 يمشروط ساز ي دهيرسد طراحان ا يبه نظر م

و  ييبه راهنما يعلم اتيه ياعضا يمرتبه علم يارتقا
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توجه الزم را به  ،ييدانشجو ينامه ها انيمشاوره پا

و  يليتكم التيتحص يرشته ها يپراكندگ زانيم

كشور  يعلوم پزشك يدر دانشگاه ها يعموم يدكترا

بند از  نيا يااز اجر يو تبعات دراز مدت ناشو موانع 

سالمت  ،يعلم اتيه ينامه بر منزلت اعضا نييآ

 يعدالت آموزش تيدانشگاه ها و رعا يآموزش يفضا

مشكل  كيخواسته اند  زانيعز نيا دينداشته اند. شا

 رشيبه پذ يعلم اتيه ياعضا ليعدم تما - ،يآموزش

 ايا حل كنند و ر - ييدانشجو ينامه ها انيپا ييراهنما

شتاب  يدر حوزه اسناد باال دست شبه توسعه پژوه

 ينيچن نيآنكه توجه كنند كه حل مشكالت ا يدهند؛ ب

! بعالوه به ستينامه ارتقا ن نييآ تيدر حوزه مامور

 يب يشاخص نه،يدو گز نياز ا كي چيرسد ه ينظر نم

ارتقا  يبرا يعلم اتيعضو ه يستگيدر احراز شا ليبد

  باشد.

 يدانشگاه ختگانيفره يارتقا برا نيقوان بندهيز آنچه

كردن  كيناميكشور است، نه الزام و اجبار، بلكه دا

 يبرا يعلم اتيه يدادن به اعضا اريبستر ارتقا و اخت

همان  نياست. ا نيچند انيراه از م كيانتخاب 

 يجهان انجام م شرفتهيپ يكه در دانشگاه ها ستيزيچ

  . )٤،٣( شود
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