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محمدرضا عابدینی ،1قاسم کریمی ،2سید علیرضا جوادی نیا

 .1دکترای تخصصی پزشکی سلولی مولکولی ،دانشیار ،مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ،گروه فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
 .2متخصص جراحی گوش ،حلق و بینی ،استادیار ،گروه گوش و حلق و بینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
 .3دکترای حرفه ای پزشکی ،مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

 دریافت مقاله49/1/31 :

 پذیرش مقاله49/1/49 :

رسالت آموزش پزشكي عمومي ارتقاي كيفيت آموزش با

همچنين با توجه به ظرفيت محدود دانشگاه ها جهت پذيرش

هدف تامين ،حفظ وارتقاي سالمت فردي و اجتماعي از طريق

دستيار تخصصي ،رقابت سنگيني در بين داوطلبان وجود دارد.

تربيت پزشكان توانمند و مطابق با استانداردهاي ملي آموزش

تاكنون شيوه برگزاري آزمون به صورت چهار گزينه اي متمركز

پزشكي عمومي و متناسب با نيازها و انتظارات جامعه ميباشد.

بوده است( .)3اگرچه با اين آزمون صالحيت علمي داوطلبان

آموزش پزشكي در ايران در دو سطح عمومي و تخصصي ارائه

تاحدودي مورد سنجش قرار مي گيرد؛ اما نكاتي در خصوص

مي گردد .پذيرش در دوره عمومي از طريق شركت در آزمون

بهره وري و ارتقا كيفيت آن ضروري به نظر مي رسد كه با

سراسري و براساس نمره تراز و رتبه داوطلب در يكي از

نگارش اين نامه برآن شديم تا به منظور ارتقاي سطح كيفيت

دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت مي پذيرد .در طي دوره

اين آزمون راهكار و پيشنهادات ذيل را ارائه نماييم.

هفت ساله آموززش پزشكي عمومي ،فراگيران علوم پايه و

همچنان كه در باال اشاره گرديد اين آزمون به صورت

باليني را آموزش مي بينند .با توجه به تفاوت فاحش از نظر

چهارگزينه اي و براساس محتواي درسي دوره پزشكي عمومي

سطح درآمد ،رضايت شغلي و جايگاه اجتماعي بين پزشكان

برگزار مي گردد .مطمئنا برگزاري يک آزمون كتبي صرف براي

عمومي و متخصصان ،تمايل روزافزوني جهت ادامه تحصيل در

نشاندادن توانايي دانَش آموختگان جهت ورود به تحصيالت

رشته هاي تخصصي در ميان دانش آموختگان رشته پزشكي

تخصصي ناكافي بوده و در نظر گرفتن وضعيت آموزشي و

مشهود است .جهت ورود به دوره تخصصي كليه داوطلبان

كيفيت تحصيل داوطلبان در طول دوران پزشكي عمومي از

بايستي در آزمون پذيرش دستيار تخصصي شركت نمايند.

قبيل نمرات آزمون هاي علوم پايه و پيش كارورزي و معدل

دوره دوازدهم شماره دوم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

كل دوره تحصيل مي تواند كمک موثري در جهت ارتقا كيفيت

حاليكه كمتر از دانش و توانمندي الزم براي مواجهه با

اين آزمون باشد .شايان ذكر است كه با توجه به برگزاري

مشكالت روتين نظام سالمت كشور برخوردار مي باشند(.)4

آزمون هاي عملكردي در اغلب دانشگاه ها به منظور ارزيابي

عدم ارزشيابي مهارتهاي ارتباطي و اخالقي داوطلبان

مهارت هاي باليني فراگيران ،استفاده از نتايج اين آزمون ها در

جهت ورود به مقطع دستيار تخصصي از ديگر مشكالت اين

فرايند پذيرش دستيار نيز خالي از فايده نمي باشد .مسلماً انجام

آزمون مي باشد .البته اين مهم بايد در طي دوره تحصيل و در

اين تغييرات به راحتي قابل انجام نبوده و نيازمند برنامه ريزي-

زمان دانش آموختگي صورت پذيرد اما به هر حال اين امر تا

هاي دقيق تر ،تصويب قوانين مربوطه و بسترسازي مناسب

كنون مغفول مانده است .لذا پيشنهاد مي شود كه با توجه به

ميباشد.

اهميت موضوع بنحوي سياست گزاري شود تا در پذيرش

در خصوص نحوه طراحي سواالت آزمون ذكر اين نكته

دستياري ،بخش قابل قبولي به اين مهم اختصاص يابد (.)1

ضروري است كه در آزمون پذيرش دستياري بهتر است تا از

همچنين ميتوان با استفاده از ظرفيت آزمون پذيرش

سئواالتي استفاده گردد كه بتواند از بين پزشكان عمومي،

دستياري ،دانش و عملكرد دانش آموختگان و تجربيات آنان در

بهترين افراد جهت ادامه تحصيل انتخاب نمايد .بنابراين

دوران ارائه خدمات بهداشتي درماني بعنوان پزشكان عمومي بر

ضروري است كه سواالت عمدتاً بر اساس حيطه هاي مختلف

اساس كارپوشه عملكردي مورد ارزيابي قرار داد .با توجه به

يادگيري و با توجه به وظايف و توانمنديهاي قابل انتظار از

پيشرفتها و تغييرات روزافزون علم پزشكي ،بروز رساني

پزشک عمومي باشد .در شرايط فعلي ،داوطلبان عمدتاً با

دانش آنان و پايش آن ضروري بنظر مي رسد تا بتوان از نتايج

مطالعات فشرده ،مرور و حفظ مطالب آموزشي و تكيه بر

اين پايش بنحو مطلوبي در جهت پذيرش مناسبتر دستياران

نكات تئوري صرف ،نمرات باالتري را كسب مي نمايند.

رشته هاي تخصص و در نهايت ارتقائ سطح سالمت جامعه

اينگونه داوطلبان اغلب بر يادگيري سندرومهاي نادر و روش-

بهره جست.
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