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افزایش دانشکده های پزشکی :تهدید یا فرصت؟

حسیه صافیزادٌ
متخصص پسشکی اجتماعی ،استادیار گريٌ پسشکی اجتماعی ،داوشکذٌ پسشکی ،داوشگاٌ علًم پسشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دس هْشهبُ سبل  4631لبًًَی دس هجلس ضَسای اسالهی ثِ

تب دس حَصُ ّبی ثْذاضت ٍ دسهبى اسائِ خذهت ًوبیذ ٍ اص

تصَیت سسیذ کِ ثشاسبس آى ثب جذا ضذى آهَصش پضضکی اص

آًجبیی کِ ثغَس راتی اص داًطگبُ اًتظبس آهَصش ًیض هی سٍد،

ٍصاست فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلی ٍ ادغبم آى دس ٍصاست ثْذاسی

پس افتتبح داًطکذُ ّبی ػلَم پضضکی ٍ اص جولِ داًطکذُ

ٍ ثْضیستی ٍلتٍ ،صاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضکی

پضضکی ًیض دس استبى ّبیی کِ لجل اص ایي ٍضؼیت فبلذ

تطکیل گشدیذ .ضبیذ هْوتشیي دلیل ایي ادغبم کوجَد تؼذاد

داًطکذُ ّبی ػلَم پضضکی ثَدًذ ،اجتٌبة ًبپزیش ثَد؛ اص ایيسٍ

پضضکبى ٍ ًیشٍّبی هَسد ًیبص سیستن ثْذاضتی ٍ دسهبًی دس آى

تأسیس داًطکذُّبی پضضکی اٍج گشفت  .تؼذاد داًطکذُ ّبی

صهبى ثَد .اص اّذاف دیگش ایي عشح هی تَاى ثِ خذهت سسبًی

پضضکی دس کطَس تب لجل اص تطکیل ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى

ٍ پبسخگَیی ثِ ًیبصّبی جبهؼِ ،ضشایظ سیبسی ،تَسؼِ ػذالت

آهَصش پضضکی  42داًطکذُ ثَد ٍ پس اص آى تب سبل تحصیلی

اجتوبػی ٍ هطکالت ًظبم سالهت اضبسُ ًوَد( .)4پس اص

 36-36ایي تؼذاد ثِ  ٍ 76تب پبیبى سبل  4623ثِ  63داًطکذُ

ادغبم ،دس اثتذا سبصهبى ّبی هٌغمِ ای ثْذاسی ّوچٌبى هتَلی

افضایص یبفت ،ثِ گًَِ ای کِ دس هشکض ّش استبى حذالل یک

اهش ثْذاضت ٍ دسهبى دس استبى ّب ثَدًذ تب ایٌکِ دس سبل 4627

داًطکذُ پضضکی ٍجَد داضتِ ٍ دس ثشخی اص استبى ّب ًیض ثیص

ثب اًحالل سبصهبى هٌغمِ ای ٍ ادغبم سبختبس اداسی آى دس

اص یک داًطکذُ پضضکی ساُ اًذاصی ضذ( .)7دس ضوي ثبیذ ثِ

داًطگبُ یک سبختبس یکپبسچِ تحت ػٌَاى داًطگبُ ػلَم

ایي ًکتِ ًیض اضبسُ ًوَد کِ سبیش داًطکذُ ّبی پضضکی

پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضت دسهبًی ثَجَد آهذ کِ هسئَلیت

غیشٍاثستِ ثِ ٍصاست ثْذاضت ًظیش داًطکذُ ّبی پضضکی

خذهت سسبًی دس حَصُ ّبی ثْذاضت ،دسهبى ٍ ّوچٌیي

هشثَط ثِ استص ٍ سپبُ ،ثٌیبدضْیذ ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی دس

آهَصش ٍ پژٍّص دس صهیٌِ ػلَم پضضکی سا ثشػْذُ داضت .ثب

ایي آهبس لحبػ ًطذُ اًذ .ثٌبثشایي پس اص تطکیل ٍصاست

تَجِ ثِ حزف سبصهبى ّبی هٌغمِ ای ثْذاسی دس استبى ّب ٍ

ثْذاضت دسهبى ،آهَصش پضضکی ،اگشچِ دس عی یک دٍسُ 47

ٍاگزاسی هسئَلیت آىّب ثِ داًطگبُ ّبی ػلَم پضضکی ثذیْی

سبلِ ضبّذ سضذ تؼذاد داًطکذُ ّبی پضضکی ثَدین ٍلی اص

ثَد کِ هی ثبیست دس ّش استبى یک داًطگبُ ٍجَد داضتِ ثبضذ

سبل  4623ثِ ثؼذ ،افضایص داًطکذُ ّب هتَلف گشدیذ تب یکی،

صبفی صادُ

افضایص داًطکذُ ّبی پضضکی :تْذیذ یب فشصت؟

دٍ سبل اخیش کِ هجذداً ضبّذ افتتبح داًطکذُ ّبی پضضکی دس

هٌتْی ٍالؼیت ایي است کِ توبم هسبئل تٌْب ثِ افتتبح داًطکذُ

سغح ضْشستبى ّب ثِصَست ثیي الولل ٍ ٍاثستِ ثِ یک

ختن ًوی ضَد ثلکِ ،اص ایٌجب ثِ ثؼذ هطکالت جذیذی سخ هی

داًطگبُ ػلَم پضضکی یب ثغَس هستمل هی ثبضین .اگش اص ثحث

ًوبیٌذ کِ ثٍِیژُ دس حَصُ آهَصش ثیطتشیي تأثیش سا داسًذ.

ساُ اًذاصی هشاکض ثیي الولل کِ ػوذتبً ثِ جْت هوبًؼت اص

هْوتشیي ایي هَاسد ضبهل ًذاضتي چبست سبصهبًی ٍ تطکیالتی

خشٍج جَاًبى اص کطَس ثشای تحصیل دس سضتِ پضضکی ثَدُ

ثشای جزة ًیشٍ ،فمذاى یب کوجَد ّیأت ػلوی (ػلَم پبیِ ٍ

است ثگزسین؛ ایي سئَال هغشح هی ضَد کِ دلیل افتتبح

ثبلیٌی)  ،ػذم ٍجَد یب کوجَد فضبی هٌبست آهَصضی (کالس

داًطکذُ ّبی پضضکی جذیذ دس ضْشستبى ّب چِ ثَدُ است؟

دسس ،کتبثخبًِ ،سبلي تطشیح ،آصهبیطگبُ ّبی هَسد ًیبص ٍ

آًچِ هسلن است ثب تَجِ ثِ تؼذد داًطکذُ ّبی تشثیت کٌٌذُ

ثخص ّبی ثبلیٌی) هیثبضذ .ثذٍى ضک ٍجَد ایي هطکالت ٍ

پضضک دس سغح کطَس ٍ حجن صیبد فبسؽ التحصیالى ایي سضتِ

ػذم چبسُ اًذیطی ثشای سفغ آًْب تأثیش ثِسضایی ثش کیفیت

عی سبل ّبی اخیش ٍ ظشفیت هَجَد ثشای تشثیت ًیشٍّبی

آهَصش پضضکی کطَس ٍ تَاًوٌذی ًیشٍّبی فبسؽ التحصیل

هَسد ًیبص ثشای آیٌذُ کطَس ،افتتبح ایي داًطکذُ ّب اص هٌظش

ایي داًطکذُ ّب خَاّذ داضت .دس ضوي چَى دس ثذٍ اهش ایي

تأهیي پضضک هَسد ًیبص جبهؼِ چٌذاى هغشح ًویثبضذ.دس ایي

داًطکذُ ّب فبلذ ّیأت ػلوی هَسد ًیبص ثشای اسائِ ٍاحذّبی

ساثغِ ضبیذ ثتَاى ثِ دٍ هَسد اصلی پزیشش داٍعلجیي ثَهی دس

دسسی هی ثبضٌذ ثذیْی است کِ ًیبصهٌذ ّوکبسی ّیبت ػلوی

هٌبعك هحشٍم ٍ اسائِ ثْتش خذهبت دس ساستبی تَسؼِ ػذالت

سبیش داًطگبُ ّب ٍ ثٍِیژُ داًطگبُ ّبی هبدس ٍ ّوجَاس هی

اجتوبػی دس حَصُ سالهت ٍ دس حمیمت توشکض صدایی اضبسُ

ثبضٌذ ٍ ایي اهش هَجت هطغَل ًوَدى ثیطتش اػضبی ّیأت

کشد .ثب تَجِ ثِ ٍجَد داًطکذُ پضضکی دس هشکض کلیِ استبى ّب

ػلوی هذػَ ٍ فشسَدگی ایطبى ثِ دلیل سفت ٍ آهذّبی صیبد

ثحث پزیشش داٍعلجیي ثَهی ًیض تب حذٍدی کن سًگ هی ضَد

(َّایی یب صهیٌی) خَاّذ ضذ .لزا ثشاسبس هغبلت ػٌَاى ضذُ

چشاکِ ثب اختصبظ سْویِ ّبیی هی تَاى ثِ ساحتی اص ظشفیت

هی تَاى ساُ اًذاصی ایي داًطکذُ ّب سا یک تْذیذ ،حذالل دس

ّبی استبًی ثشای حل ایي هطکل استفبدُ ًوَد؛ ٍ ثشایي اسبس

ػشصِ آهَصش پضضکی تلمی ًوَد.

ضبیذ تٌْب دلیل ثبلی هبًذُ تَسؼِ ػذالت ٍ توشکض صدایی دس

دس ػیي حبل ضبیذ ثتَاى ثشای ایي افضایص داًطکذُ ّب ٍجِ

خذهبت سالهت ثبضذ .اهب ایٌکِ چشا ثشای توشکض صدایی دس اسائِ

دیگشی ًیض تؼشیف ًوَدّ .وبًغَس کِ ّوِ دست اًذسکبساى اهش

خذهبت سالهت ًیض ضبّذ افتتبح داًطکذُّبی هتؼذد هی ثبضین،

آهَصش پضضکی اعالع داسًذ فَق تخصصی ضذى ثخص ّبی

ثبص هیگشدد ثِ ایي هَضَع کِ دس کطَس هب اسائِ خذهبت

آهَصش ثبلیٌی دس سبل ّبی اخیش ثِ ضذت ثش آهَصش پضضکی

سالهت ثب داًطگبُ ّبی ػلَم پضضکی تؼشیف ضذُ است ٍ

ػوَهی تأثیش گزاضتِ ٍ ثشًبهِ آهَصش جبهؼِ ًگش ًیض ثب ّوِ

داًطگبُ ػلَم پضضکی ًیض ثذٍى ٍجَد هشاکض آهَصضی ٍ

فشاص ٍ ًطیجی کِ داضتِ تب کٌَى اًتظبسات سا ثشآٍسدُ ًسبختِ

داًطکذُ هؼٌب ًذاسد لزا ثٌب ثِ الضام راتی ثب ساُ اًذاصی ّش

است؛ لزا عشاحی ٍ ثٌیبى ًْبدى ضیَُ ّبی آهَصش پضضکی

داًطگبّی ثحث تطکیل داًطکذُ ّبی هختلف پیص هی آیذ ٍ

ثٍِیژُ ثشاسبس جبهؼِ ًگش ثَدى دس ایي داًطکذُ ّبی جذیذ

ثذیْی است ثِ ػلت فطبسّبی اجتوبػی ٍ سیبسی داًطکذُ

التأسیس هی تَاًذ ًمغِ هثجت ٍ لَت ثبضذ .دس ضوي پزیشش

پضضکی ًیض دس الَیت افتتبح لشاس هی گیشد.

ًیشٍّبی ثَهی ثٍِیژُ دس هٌبعك هحشٍم ٍ تؼْذ ثشای خذهت

ثْشحبل دس حبل حبضش ضبّذ افتتبح تؼذادی داًطکذُ پضضکی

سسبًی دس ّوبى هٌغمِ ًیض لبدس است هطکالت کوجَد ًیشٍّبی

دس ثشخی اص ضْشستبى ّب ّستین ٍ ثذیْی است ثب ساُ اًذاصی

فٌی ٍ تخصصی دس هٌبعك هحشٍم سا دس آیٌذُ هشتفغ سبصد ٍ

ایي داًطکذُّب دیگش ثحث تؼغیلی یب حزف آًْب هٌتفیهیثبضذ.
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دٍسُ ّطتن ضوبسُ اٍل

هجلِ گبمّبی تَسؼِ دس آهَصش پضضکی

ضبیذ ثتَاى ثب ایي سٍیکشد ،افتتبح داًطکذُ ّبی جذیذ سا ثِ

ضؼبس ثبلی هبًذُ است دس ایٌجب هحمك ًوَد .ثذیْی است

ػٌَاى فشصت هغشح ًوَد.

تصوین گیشیّبی هٌبست دس ایي صهیٌِ ًِ تٌْب ثشای خَد

آًچِ هسلن است دس حبل حبضش هب ثب ٍالؼیت افضایص داًطکذُ

داًطکذُ ّبی جذیذ ثلکِ ثشای ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ

ّبی پضضکی هَاجِ ّستین کِ ثب تَجِ ثِ هطکالت فشاسٍی

آهَصش پضضکی ٍ داًطکذُ ّبی پضضکی ثب لذهت ثیطتش کِ دس

آًْب هی تَاًذ تْذیذ هحسَة ضَد اهب ثب دسایت ٍ عشاحی

ّوسبیگی داًطکذُ ّبی جذیذ هی ثبضٌذ ثسیبس سشًَضتسبص

جذیذ ٍ ػذم ثِکبسگیشی ضیَُ ّبی سٌتی ،هی تَاى اص ایي

خَاّذ ثَد ٍ غفلت اص ایي هَضَع هیتَاًذ غیشلبثل ججشاى

تْذیذ ،فشصتی ثشای استمبی آهَصش پضضکی فشاّن ًوَد تب اص

ثبضذ.

ایي سّگزس ثتَاى آًچِ سا کِ ضبیذ دس سبیش داًطکذُ ّب دس حذ

مىابع
 -4الهؼی الف ،لجبف لبسوی س .هؼٌی ،ػلل ،پیبهذّب ٍ
آیٌذُ ادغبم اص دیذگبُ هَافمیي ٍ هخبلفیي .هجلِ
پژٍّطی حکین 4666؛ .4-41 :)4(47
 -7ػضیضی ف .آهَصش ػلَم پضضکی :چبلص ّب ٍ چطن
اًذاصّب .تْشاى :هؼبًٍت آهَصضی ٍ اهَس داًطجَیی
ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکی؛ .4667

6

