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چکیده  
دو دهه اخیر پیشرفت های فناورانه رشد نمایی داشته و رشد نمایی فناوری اطالعات بسیار عظیم بوده است.
در حالی که دانش محاسباتی با گام های نمایی رو به رشد است  ,متاسفانه آموزش پزشکی امروزی برای آگاهی از پیشرفت های
فناورانه آینده طراحی نشده است و دانشجویان فقط برای فناوری های امروزی آموزش دیده اند .
علی رغم سرعت پیشرفت فناوری های پزشکی  ،گروه های ذی نفع وسیاستگذاران عرصه آموزش علوم پزشکی  ,هنوز برای
دگرگونی های پیش رو آماده نیستند وکریکولوم های فعلی به هیچ وجه نمی توانند دانشجویان را برای تغییرات فناورانه در پزشکی
آینده  ,آماده نمایند.

در این مطالعه فناوری های تحول آفرین در عرصه آموزش علوم پزشکی و پیشران های پیشرفت آموزش علوم پزشکی در
جمهوری اسالمی ایران تعیین شدند .گسترش دوره های مجازی در آموزش علوم پزشکی  ,یادگیری فردی سازی شده و انطباقی
 ,افزایش کاربردهای واقعیت افزوده و شبیه سازی در آموزش علوم پزشکی کالن روندهایی بودند که در سالهای اخیر آموزش علوم
پزشکی را متحول ساخته اند . .همچنین پیشران های پیشرفت ؛ شامل استقبال از نوآوری در سیستم نوین آموزش پزشکی
،گسترش نفوذ رسمی و غیر رسمی شبکه های اجتماعی در آموزش پزشکی  ،افزایش سواد دیجیتال نسل جدید فراگیران به عنوان
نه تنها مصرف کنندگان بلکه تولید کنندگان محتوا ,بیش ترین تاثیر را در چند سال آینده بر الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت در عرصه
آموزش علوم پزشکی خواهند داشت.
کلیدواژه:کالنروندها -پیشرانها -فناوری -پیشرفت -آموزشپزشکی -ج.ا.ایران


- 1مقدمه 
تبیینموضوعمقاله(بیانمسئله) 
دو دهه اخیر پیشرفت های فناورانه رشد نمایی داشته و رشد نمایی فناوری اطالعات بسیار عظیم بوده  ،به طوری که ساالنه
دوبرابر شده است .در حالی که دانش و قدرت محاسباتی با گام های نمایی رو به رشد است  ,متاسفانه آموزش پزشکی امروزی در
تربیت دانش آموختگان خود برای آگ اهی از پیشرفت های فناورانه آینده طراحی نشده است و دانشجویان فقط برای فناوری های

امروزی آموزش دیده اند .متاسفانه هیچیک از گروه های ذی نفع در ارائه مراقبت های سالمت و آموزش علوم پزشکی,
پژوهشگر پسادکترا ،دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران  ،ایران*mail:Shtabatabai@yahoo.com .
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شامل گروه های سیاست گذار آموزشی  ,پژوهشگران  ,دانشجویان و پزشکان هنوز برای دگرگون ی های پیش رو آماده
نیستند .فناوری های پزشکی به سرعت در حال پیشرفت است وکریکولوم های فعلی به هیچ وجه نمی توانند دانشجویان
را برای تغییرات فناورانه آماده نمایند .
پارادیم یادگیری وآموزش علوم پزشکی در عصر اطالعات و فناوری کنونی تغییر نموده است و این پارادایم در پاسخ به
نیازهای عصر اطالعات خلق شده و در حال گذر است ( نوسکی و همکاران  )2012این مسئله در آموزش علوم پزشکی
نیز تحوالت اساسی ایجاد نموده است  .فرصت های پیشرفت آموزش علوم پزشکی در زمینه های مختلف به عوامل
متعددی از جمله تغییر و تحوالت فناوری های آموزشی بستگی دارند .لذا بررسی روندهای فناورانه  ،پیشران های تغییر
الگوی پیشرفت آموزش علوم پزشکی در شرایط کنونی یک ضرورت است .هدف این مطالعه تعیین روندها و پیشران های
فناورانه موثر بر الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت در عرصه آموزش علوم پزشکی است.
مرورمبانینظری 
جهش های شتابان و رشد فزاینده فناوری اطالعات ،شبکه ی جهانی وب ،علوم شناختی و تاکید فراوان انسان معاصر بر
اقتصاد ،صنعت دیجیتالی و گام نهادن در مسیر ایجاد جامعه دانش بنیان موجب شده است که فناوری ها در حل شواریها
و ارایه طریق ،جایگاه در خور توجهی بیابد .در حقیقت کاربست و استفاده از مزایای بی شمار فناوری  ،بدون بازخوانی و
توجه به نقش انکارناپذیر این فناوری ها ناشدنی به نظر میآید.
عدم درک درست از سرشت فناوری که ماهیتی نرم دارد ،ما را از شناخت دقیق نوآوری فناورانه یا به دیگر عبارت ،فرایند
نوآوری بر پایه ی فناوری بازداشته است .این شرایط موجب آن شده است که انسان ها و جوامع ،ارتباط میان نوآوری
فناورانه و نوآوری سازمانی را به خوبی درک و فهم نکنند.
اهمیت نوآوری و رقابت فناوری ـ محور به منظور حذف یا کاهش فاصله ی حایل میان کشورهای در حال توسعه و
پیشرفته بدیهی است (.خزایی)1390.
با مروری گذرا بر نظریهپردازیها و دیدگاه های مختلف پیرامون فناوری می توانیم برخی مولفه های مشترک و وجوه
همگون را استخراج کنیم:
1مفهوم فناوری پیوسته دستخوش تحول و تکامل بوده است؛
2در طول تاریخ طوالنی مطالعات مفهوم فناوری ،اغلب صاحبان اندیشه و نظریهپردازان این حوزه ،جنبه ها و ابعاد نرم
فناوری را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تعریف فناوری مورد توجه و تامل قرار دادهاند.
کالن روندها و پیشران ها در فناوری نرم اندیشمندان حوزه ی علم و فناوری دریافتهاند که برخی از فناوریهای پیشرفته
که نقش پیشران توسعهی اقتصادی و اجتماعی را برعهده گرفتهاند ،با فناوری های متعارف و سنتی تفاوتی آشکار دارند .
ظهور و بروز شکل جدیدی از فناوری و توجه جهانی به چهره ی نرم فناوری به عنوان پیشران جدید در عرصهی حیات
فناورانه موجب شده است که این بخش شتاب بیشتری در حوزه ی نظریه و عمل به سیر تکاملی خود ادامه دهد .در این
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مسیر روندهای عمدهای جهتگیری فناوری های نرم را مشخص میسازند .ـ فناوری های نرم در حال تبدیل به فناوری
سخت هستند .گسترش شتابان فناوری ها مانند فناوری نرمافزار ،شبکه جهانی وب ،فناوری زیستی ،فناوری اطالعات،
فناوری ژنتیک ،هوش مصنوعی و صنایع پایین دستی این قبیل فناوری ها با کیفیت نرم شدن توصیف می شوند .این
فناوری ها همگی دارای ویژگی های نرم هستند .با بلوغ این فناوری ها و تولید محصوالت ،چهرهی نرم آنها در معرض
نوآوری دایمی قرار میگیرد.
فناوری اطالعات و آموزش پزشکی

رشد فناوری های اطالعات و فناوری های آموزشی نقش اساسی در شکل گیری پارادایم نوین یادگیری دارد ( واتسون و
همکاران  ) 2015فناوری های ارتباطی و اطالعاتی ,نه تنها روش های آموزشی را دچار دگرگونی نموده اند بلکه مفاهیم
اصلی از جمله درک فراگیران از زمان  ,مکان و اهداف آموزشی را نیز متحول ساخته اند ( .الیس و الولس  )2013,در
این رویکرد فراگیران یادگیری اختصاصی و شخصی شده را دنبال می نمایند  .
اگرچه فراگیر شدن اینترنت و موبایل های هوشمند رو یکرد سنتی آموزش را متحول نموده است ،ولی هماهنگی نظام آموزش علوم
پزشکی سنتی با انتظارات و نیازهای نسل جدید چالش برانگیز است  .تحول و ارتقای آموزش علوم پزشکی از طریق توسعه
یادگیری الکترونیکی  ،یکی از چالش ها سیاست گزاران و برنامه ریزان آموزش پزشکی در قرن بیست و یکم است) 4 ( .


اینتحقیقبهچهسئواالت یدرارتباطباالگویپایهپیشرفتپاسخمیدهد:



بااهمیتترینپیشرانهابرایترسیمفضایسناریویآیندهالگویایرانیاسالمیپیشرفت در

عرصهآموزشعلومپزشکیکدامند؟


براساسپیشرانهای فناورانه شناساییشده,چهتوصیههایی جهتتحققالگویایرانیاسالمی

پیشرفتدرعرصهآموزشعلومپزشکیوتکمیلسیاستهایتحولونوآورینظامآموزشپزشکیارائه 
میشود؟
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- 2روشکار 
این مطالعه ب ا متدولوژی شناسایی و تحلیل کالن روندها برای شناسایی روندها و فرصت های پیشرفت انجام شده است و
شامل سه مرحله است:
.1
.2

شناسایی کالن روندهای موثربر علومپزشکی
تهیه فهرست روندها و تعیین پیشران ها ی موثر بر آموزش علوم پزشکی در مقیاس کالن

.3

تعیین نیروهای پیشران کلیدی در کشور براساس رتبه بندی پانل خبرگان

 .پس از شناسایی کالن روندها ؛ پیشران های پیشرفت آموزش علوم پزشکی شناسایی می شوند .درمرحله اول این
مطالعه گزارش های موجود در عرصه فناوری های تاثیر گذار بر آموزش علوم پزشکی شناسایی شدند .
گزارش معتبر در خصوص آینده پژوهی فناروی های آموزشی و آموزش پزشکی که بین سالهای  2000تا  2017در پایگاه
های اطالعاتی  Scopus،Science direct PubMed ،Web of Science ،EMBASE ،و Google Scholarو بررسی و
استخراج شدند .همچنان براساس کلید واژه های تعیین شده مجالت ،کتب و وب سایت های مرتبط نیز به صورت هدفمند
مورد جستجو قرار گرفت .در مرحله بعد غربالگری اطالعات جهت تحلیل صورت پذیرفت .از روش تحلیل محتوایی متون
جهت تعیین کالن روندها استفاده شد .براساس مطالعات آینده پژوهی در دنیا و در ایران با روش تحلیل روند ,اصلی
ترین کالن روندهای فناروی در سالهای اخیر تعیین شدند.
پس از شناسایی کالن روندهای موثر بر توسعه آموزش علوم پزشکی  ,با مطالعه گزارش تعیین لیست پیشران های
فناورانه موثر بر فرایند پیشرفت و توسعه آموزش پزشکی تهیه شد .لیست پیشرانهای تعیین شده دراختیاز پانل
خبرگان قرار داده شد و با روش دلفی پانل خبرگان  ،رتبه بندی ( با سیستم لیکرت) شدند  .با رتبه بندی پیشران های
اولویت دار در پیشرفت آموزش در بافتار کشور در طی سالهای آینده  ,پیشران های فناورانه پیشرفت آموزش علوم
پزشکی در جمهوری اسالمی ایران تعیین شدند .
خبرگان منتخب شامل سیاست گذاران حوزه آموزش پزشکی و سالمت کشور در بخش های مختلف  ,همچنین اساتید
و پژوهشگران حوزه آموزش علوم پزشکی و آموزش مجازی و عالقه مندان به مسئله آینده پژوهی پیرامون آینده
پزشکی و آموزش پزشکی است که با حداکثر تنوع) از نظر سن ،تحصیالت ،سابقه کار و پست سازمانی (و به صورت
هدفمند انتخاب شدند.
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- 3یافتهها 
.3- 1روندهای فناوری موثربر علومپزشکی 
در حوزه فناوری مهم ترین روندهای موثر بر حوزه علوم پزشکی شامل گسترش استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته ،
افزایش استفاده از مهندسی ژنتیک به خصوص در حوزه پزشکی  ،روند افزایش توجه به علوم مبتنی بر شواهد و داداه
های بزرگ در حوزه سالمت  ,سیستم های سالمت الکترونیک و توسعه سریع تجهیزات پزشکی .روباتهای جراح در اتاق
های عمل  ,واقعیت های مجازی و واقعیت های افزوده  ,فناوریهای پوشیدنی نظیر لنزهای تماسی  ,پزشکی از راه دور  ,چاپ
سه بعدی,حسگرهای جسمی خارج بدن( پوشیدنی) و داخل بدن( بلعیدنی و کارگذاشته شده در بافتهای بدن) ,نانوربات ها ,
بیونیک ,پزشکی باز ساختی  ,آینده پرورش ارگان ها و استفاده از هوش مصنوعی در دنیای ثبت اطالعات پزشکی و کاربردهای آن
در تصمیم گیری های پزشکی است .


.3- 2کالنروندهای فناوری موثربرآموزشپزشکی 

کالنروندهایی کهبیشترینمطالعاتوآیندهپژوهیهایآموزشیرابهخوداختصاصدادهبودندشاملمواردزیر هستند.

گسترش آموزش مجازی :

این دوره های آموزش علوم پزشکی و آموزش عالی سالمت را به طور وسیعی تحت تاثیر خود قرار داده اند
واین فناورهای انقالبی در آموزش پزشکی ایجاد نموده اند  .شامل ارائه فیلم  ,محتوا و فروم های تعاملی
دانشجویان و دستیاران و اساتید در بستر مجازی است .فراگیریان در پلتفرمهای یادگیری در آنالیـن
آموزش پزشکی از تصاویر با کیفیت باال  ،ویدئو و انیمیشن ها بهره مند می شوند .

فناوری های یادگیری تطبیقی :

یادگیری تطبیقی یا انطباقی با هدف ارائه منابع و محتوای یادگیری منطبق با عالقه و متناسب با سطح
فراگیران وبه بیانی "محتوای فردی سازی" شده است .گسترش کاربردهای فناوری یادگیری انطباقی هم
شیوه یادگیری و هم روش آموزش در دانشگاه های را متحول می نماید .این فناوری شامل ارائه محتوای
شخصی سازی شده  ,پشتیبانی راهبردی انطباقی و شخصی سازی شده است تا هدایتگر مسیر یادگیری
دانشجویان باشد .این فناوری دارای پلتفرم آنالین هوشمند تعاملی آموزشی است که خود را با سطح
عملگرد و انتظارات دانشجویان تطبیق داده و محتواو منابع الزم برای پیشرفت دانشجو را در اختیار وی قرار
می دهد ( .یانگ و همکاران )2013 ،

فناوری واقعیت افزوده

واقعیت های مجازی و واقعیت های افزوده  ,عینک گوگل کاربردهای در حال گسترشی در یادگیری و
آموزش پزشکی دارند .فناوری واقعیت افزوده سبب می شود که زمینه جهان واقعی به شکلی پویا با اطالعات
دنیای مجازی تلفیق شود .این فناوری می تواند برای فراگیران علوم پزشکی تجربیات عمیقی ایجاد نماید.
این فناوری اطالعات دریافتی توسط انسان را ارتقا می بخشد .از مهمترین مزایای این فناوری افزایش درک
مطالب پیچیده و بهبود فعالیتهای عملکردی و افزایش انگیزه برای یادگیری است .این نوع فناوری در
آموزش های علوم پایه پزشکی نظیر بیوش یمی  ,بیولوژی  ،آسیب شناسی و آموزش های بالینی و جراحی
را از طریق غنی سازی تعامل فرد با واقعیت ارتقا بخشد (.وو  ,لی )2013
شبیه سازی در آموزش پزشکی و جراحی در حال توسعه است  .این فناوری ارائه محتوا و روش تدریس را
به کل متحول نمورده است و سبب گسترش تفکر خالق دانشـجویان مـی گـردد .در دهـه گذشـته،
نوآوری های فناورانه مهم به ایجاد روشهای تشخیصی متنوع  ,روش های جراحی الپاروسکوپیک انجامیده
است .شبیه سازها) (simulatorsو جراحی های رباتیک به طور قابل مالحظهای آموزش علوم پزشکی و
جراحی را تحت تاثیر ق رار دادهاند.

شبیه سازی:
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.3- 3پیشران های اولویتدار پیشرفت آینده آموزشپزشکیدرایران :
از بین  4پیشران اولویت دار تعیین شده  ,دو پیشران نفوذ شبکه های اجتماعی و سواد دیجیتال در رتبه بندی پانل خبرگان,

باالترین رتیه ها کسب نمودند .
پیشران اولویت دار

فرصتهاوچالشهایآموزشی 

پذیرش تغییر و نوآوری:

تحوالت سریع در فناوری ها نوین سبب شده بهره گیری از نوآوری های فناورانه در نسل جوان به
عنوان ارزش تلقی می شود .روز به روز تکنولوژی های جدید جایگزین تکنولوژی های قبلی می شوند ،
دانشجویان یاد می گیرند که باید از تکنولوژی های جدید استفاده نمایند و این یک عادت در نسل
جدید است.
هماهنگی نظام آموزش علوم پزشکی سنتی با انتظارات نسل جدید چالش برانگیز است.
نظام آموزش پزشکی برای فناوریهای آینده که با سرعت نمایی رشد می نمایند متحول و سازگار
نشده است.فراگیران نسل جدید از سیستم آموزشی انتظار دارند که با فناوری های جدید متحول

وب  2و رسانه های

شوند و فرهنگ خالقیت و تفکر خالقانه را رشد دهند.
ظهور وب  2عموم را قادر ساخت به راحتی محتواهای آنالین را اشتراک بگذارند .با استفاده از موبایل

اجتماعی:

های هوشمند مردم به راحتی از شبکه های اجتماعی برای تبادل اطالعات از جمله اطالعات مرتبط
با سالمت بهره مند می شوند.
در مراقبت های سالمت و پزشکی  ,رسانه های شبکه های اجتماعی می توانند فرصت های منحصر
بفردی و جالبی را ایجاد نمایند .شبکه های اجتماعی تعامالت انسان ها را دچار تحول نموده اند و این
شبکه ها در آموزش نیز نیز اثرات غیر رسمی داشته اند .به اشتراک گذاری محتواهای آموزشی
دانشگاه های مختلف در شبکه های اجتماعی سب ب افزایش تعامالت دانشجویان و اساتید می گردد .
شبکه های اجتماعی و منابع الکترونیک در برنامه های آموزشی و آموزش بالینی دانشجویان به صورت
رسمی و غیر رسمی وارد شده اند  .بهره مندی از شبکه های اجتماعی به عنوان کانال های غیر
رسمی آموزشی چالش هایی را به دنبال دارد .بسیاری از دانشجویان دغدغه هایی در باره استفاده از
شبکه های اجتماعی و اعتبار و روایی منابع اطالعاتی دارند .

سواد دیجیتال نسل فراگیر شدن اینترنت و موبایل های هوشمند رویکرد سنتی آموزش را متحول نموده است  .
جدید :

ارتقا سواد دیجیتال دانشجویان پزشکی به عنوان یک فیلتر عمل می کند و بدین ترتیب می توانند
اطالعات دقیق و مرتبط با حوزه کاری خود را دریافت نمایند.

فراگیران به عنوان از تحوالت کنونی تغییر روشهای یادگیری دانشجویان است  .با رشد خالقیت ,دانشجویان یادگیری
تولیدکنندگان محتوای فعال دارند و خود به دنبال تولید محتوا هستند  .ایجاد امکانات برای ساخت محتواهای آموزشی در
محیط های یادگیری الکترونیکی در حال رشد است . .از طریق شبکه ای اجتماعی ارتباطات استفاده
آموزشی بومی:
کنندگان وب های ارتباط جمعی وشبکه های اجتماعی محتوای مورد نظر خود را ساخته و به اشتراک
می گذارند.این رویکرد در تولید محتواهای بومی بر اساس تجارب دانشجویان و دستیاران و متناسب با
نیازهای مناطق آمایشی آموزشی نیز بسیار اثر گذار است.
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- 4بحث 
سیر تحوالت در آموزش پزشکی چالشی جهان شمول است و البته این تغییرات در آموزش پزشکی چند وجهی است.
تشخیص فرصت های پیشرفت آموزش علوم پزشکی از طریق شناسایی کالن روندهای فناورانه و پیشران های تغییر
اهمیت فراوانی دارد (زوو و لوو  .) 2015 ,عالوه بر روندهای فناوری ؛ پیشرانهای پیشرفت آموزش علوم پرشکی روز به روز
مسئولیت های بیشتری بر دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر ج هان به وجود می آورند و با ارائه محتواهای نوین
آموزشی دانشجویان بیشتری را به سمت موسسات خود جلب می نمایند.
افزایش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش  ,همچنین محدودیت منابع و اهمیت هزینه اثربخشی مداخالت
آموزشی  ,نیاز به یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی را بیش از پیش ضروری ساخته است .اگرچه بهره مندی از
یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی در کشور در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است  ,چالش های این
نوع آموزش در کشور  ،نیاز به ارائه الگوی ملی آینده نگرانه توسعه فناورانه آموزش پزشکی در جمهوری اسالمی ایران را
اجتناب ناپذیر نموده است.

در پاسخ به نیازهای نسل امروز که تمایل دارند بیشتر بدانند آموزش پزشکی باید تطبیق یابنده  ,مشارکتی و توزیع شده
باشد .از آنجاییکه آموزش پزشکی فرایندی ذاتاً دوراندیشانه است  ،ترسیم سناریوهای آینده برگ برنده موفقیت آموزش
پزشکی است.

نتایج این پژوهش برا ی مطالعات آینده پژوهی بعدی و برای انتخاب منطق سناریو های آینده

قابل کاربرد

است .پیشنهاد می شود یک مطالعه آینده پژوهی فضاهای سناریو های آینده پیشرفت آموزش پزشکی مجازی در
جمهوری اسالمی ایران ترسیم گردد و راهکاری ارتقای وضعیت موجود برای رسیدن به آینده مطلوب مطابق هر سناریو
ارایه گردد.

  .5ارائهپیشنهادات برایتکمیلالگویایرانیاسالمیپیشرفت فناوریمحور آموزشپزشکی  
بر اساس یافته های پژوهش انجام شده  ،ضرورت انجام اقدامات ذکر شده به عنوان راهکارهای پیشنهادی پانل خبرگان
در جهت ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی بر مبنای پیشران های فناورانه پیشرفت ؛ کامال منطقی به نظر می
رسد(.طباطبایی و همکاران)1397 .
ایجاد مرکز ملی سیاستگذاری توسعه فناوری در نظام آموزش علوم پزشکی کشور در جهت افزایش تمرکز و
.1
یکپارچگی در تصمصم گیریهای بلندمت
.2

توجه اساسی به ویژگی ها  ,خصوصیات شخصیتی و عالقه مندی های فراگیران قرن بیست و یکم

.3
.4

تغییر و به روز رسانی کریکولوم های آموزش علوم پزشکی
توسعه پلتفرم آنالین هوشمند تعاملی آموزش پزشکی جهت آموزش فردگرایانه .

.5

آموزش و آماده سازی اعضاء هیئت علمی برای ایفای نقش در جایگاه های نوین یادگیری  -یاد دهی
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.6

شبکه سازی در نظام آموزش عالی پزشکی کشور در بستر مجازی در جهت ملی سازی و در گام بعدی بین

المللی سازی
اتخاذ رویکرد هزینه اثر بخش در تحول آینده نگرانه آموزش پزشکی
.7
در پلتفرم های آنالین هوشمند تعاملی آموزش پزشکی  ,کالس ها آنالین ومحتواهای آموزش در سامانه آموزشی
مجازی در دسترس هستند در این سیستم کمبود اطالعات و منابع وجود نخواهد داشت .دانشجویان از سامانه
تصویری آناتومیک و بدن های مجازی انسان با پلتفرمی بر پایه اینتر نت بهر ه مند می شوند .
نوآوری این سامانه در ارتقای روش " یادگیری بر پایه توانمندی " است  .داشجو با سرعت خود پیش می رود و می توان
پس از ارزیابی دانشجویان برای تحلیل پاسخ های دانشجویان از هوش مصنوعی استفاده و نقاط قوت و ضعف دانشجویان
را تحلیل نمود.
در الگوی پیشنهادی آینده نگرانه توسعه فناوری محور آموزش پزشکی در جمهوری اسالمی ایرانی الزم است هر
دانشجو فرصت یابد با تکیه بر انگیزه ها ,واستعدادهای منحصر بفرد خود به بهترین پزشک تبدیل شود.
پربارکردن سناریو های آینده پیش روی پیشرفت آموزش علوم پرشکی مستلزم بهره مندی از خطوط محوری و ارزشهای
اسالمی الگوی پایه پیشرفت  ,سیاستهای کلی سالمت و سیاستهای کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری ,
اهداف سند چشم انداز ؛ پیشران های کلیدی فناورانه پیشرفت در عرصه آموزش علوم پزشکی در جمهوری اسالمی
ایران است( .طباطبایی )1397
هدف مطلوب آموزش پزشکی در جمهوری اسالمی ایران در سیاست های ابالغی مورد تاکید قرار گفته است  .بهره مندی
از فناوریهای پیشرفته و توسعه کمی و کبفی آموزش پزشکی  ,در جهت ارتقای سالمت محوری ،مبتنی بر نیاز جامعه،
پاسخگو و عادالنه بودن آن است .براساس این سند آموزش پزشکی کشور ما باید منجر به تربیت نیروی انسانی کارآمد،
متعهد به اخالق اسالمی حرفه ای و دارای مهارت الزم شود.
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