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 مقدمه 
شد جان  است، ر یدارا یگرید یتیریمد ستمیمانند هرس ینظام آموزش پزشک

اص در خ ییایباشد و با پو یمراقبت م ازمندینظام ن نیشود ا یکند و بالنده م یم

 یشکو آموزش پز میمکرر هست راهییامروز مرتب شاهد تغ یایاست. در دن رییحال تغ

 استیدر س یعمده ا راهییتغ ریخا ی(. در سالها1)ستین یامر مستثن نیاز ا

 ستمیدرکل س رییرخ داده است. همزمان با تغ یآموزش عال تیوضع ت،ساختارویری،مد

(. در 2است ) دهیگرد یدچار تحواله شگرف زین یآموزش پزشک ایدن یآموزش عال

و  داریخدماه سالمت اثربخش، در دسترس، پا ینظام ارائ   گیتحقق  طیشرا نیا

منابع  تیترب تیفیو ک ینظام آموزش علوم پزشک تیوابست  ب  وضع اریبس ت،یفیبا ک

 یحوزه ها یبرا یبانیب  عنوان پشت ی(. حوزه آموزش پزشک3) باشدیدر آن م یانسان

 تیبآن تر یاصل تیرود و مامور یسالمت ب  شمار م یبهداشت و درمان در نظام ها

مان ها در ساز  تی(. رمز بقا و موفق4)است  ازیتوانمند و کارآمد مورد ن یانسان یروین

ار در ب  ک رانیرهبران و مد یاریو تحول امروز، هش رییپر التهاب و پر از تغ یایدن

 استگذارانیراستا س نی( در ا5باشد. ) یسازمان م یها برایاستراتژ نیگرفتن مناسب تر

 یدر آموزش پزشک یو نوآور تحول یبست  ها نیاقدام ب  تدو زانیو برنام  ر

  یکل یاستهایس بست  ها با نگاه ب  نیا پرداختند.

 یلمع تیو با نگاه ب  کسب مرجع یمقام معظم رهبر یابالغ یسالمت و آموزش عال

 نیدنبال تدو (. ب 8است ) دهیگرد ینگاران  و نوآوران  طراح ندهیدر منطق  و با نگاه آ

 برای تحقق سیاستها و راهبردهای مندرج در زییر منظور برنام  برنام  جامع، ب 

آن، برنام  تحول در آموزش پزشکی در قالب بست  ای عملیاتی تدوین شد تا  

اقداماه الزم در جهت رسیدن ب  اهداف عالی حوزه آموزش علوم براساس آنها 

وری در آموزش پزشکی در برنام   تحول و نوآ طور کلی پزشکی میسر گردد. ب 

محور  48بست  تحولی و یگ برنام  پایش تدوین  شده ک  در مجموع  11قالب 

 یو رصد برنام  تحول در اموزش علوم پزشک یساز ادهیپ ،یطراح یبرا مختلف را ،

گان  برنام  تحول آموزش علوم پزشکی ب   11 های بست  نیعناو .ردیگ یدر برم

 شرح زیر است:

حرکت ب  سوی -2،و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی نگاری ندهیآ-1

توسع   -4بست  آموزش پاسخگو و عدالت محور،  -3دانشگاههای نسل سوم، 

 شیآما  -5،های آموزش عالی سالمت برنام  تگراییراهبردی، هدفمند و مأمور

اعتالی   -8،و ارتقای توانمندی دانشگاهها ییتمرکززدا ی،یتگرایسرزمینی، مأمور

توسع  آموزش  -8،سازی آموزش علوم پزشکی المللی بین -7،ای الق حرف اخ

-11،های علوم پزشکی و آزمون ابییارتقای نظام ارز-9،مجازی در علوم پزشکی

 رساختهاییتوسع  و ارتقای ز -11اعتباربخشی موسساه و بیمارستانهای آموزشی،

 یدر آموزش علوم پزشک یتحول و نوآور یبست  ها یاجرا (.4)آموزش علوم پزشکی

 یکعلوم پزش یدانشگاه ها  یدر کل  نک یاست و. با توج  ب  ا یمهم اریسبحث ب

 تیجزء اولو یباشد، و از آن جا ک  آموزش پزشکی در حال اجرا م 1394از مهر  رانیا

 یآموزش پزشک تیاهم یتحول در راستا یباشد و بست  ها یوزاره بهداشت م یها

تحول  یبست  ها ن یبه یاده سازیپ یبرا ییراهکارها نیا  ییشده لذا شناسا نیتدو

ضروره دارد. ، با توج  موارد مطرح  یآموزش پزشک  تیفیجهت ارتقاء و بهبود ک

 ن یبه یساز ادهیپ یبدنبال کشف راهکارها یفیشده، پژوهشگر با انجام مطالع  ک

 باشد.  یبست  ها  م

از  هدخاص با استتتتفا ن یها در بطن و زم دهیبت  دنبال فهم پد  یفیپژوهش ک 

 نیمحقق با کمتر ،یفیک قی(در تحق7استتتت ) ان یگرا عتیطب یکردیو رو افتیره

درون ب  کشتتف روابط حاکم  شتتود و از یم گیب  موضتتوع نزد یمفروضتتاه نهن

همچون ) ییتهایفعال ل یبوستتت یفیپژوهش ک  نی(.همچن8پردازند ) یبرموضتتتوع م

ی(ک  هرکدام ب  نحوی پژوهش یت هایگسترده در فعال مشتاهده، مصاحب ، ،شرکت 

محقق را در کستتتب اطالعاه دستتتت اول درباره موضتتتوع مورد تحقیق را یاری  

 ییجهت شتتتناستتتا یفیمطالع  از روش ک نی(. در ا9) ردیگ یانجتام م  میتدهنتد،  

در آموزش  یتحول و نوآور های بست   یستاز  ادهیپ یموثربرا ییاجرا  یراهکارها

مربوط   نیو مسئول رانیب  مد تواند یراهکارها ماین استفاده شد. شناخت  یپزشتک 

رساند. بر  یاری یدر آموزش پزشک یتحول و نوآور های ستت  ب بهین  یجهت اجرا

  نیبه یساز ادهیپجهت   ب موثر یراهکارها ارائ  مطالع  با هدف نیاساس ا نیهم

 انجام شد. یدر آموزش پزشک یتحول و نوآور های بست 

 ااروشمواد و 
در واقع  باشد. یم یموضوع تحلیلاز نوع  وکیفیمطالع   گیپژوهش حاضتر  

استتت.  یفیک یها لیعام و مشتتترد در تحل یاز مهاره ها یکیمضتتمون  لیتحل

پراکنده و متنوع  یاست و داده ها یمتن یداده ها لیتحل یبرا یندیروش، فرا نیا

 24مورد مطالع  شتتامل  مع (. جا 11)کندیم لیتبد یلیو تفضتت یغن یرا ب  داده ها

تحول و  یهابستتت  یدر اجرا رینظران و افراد درگصتتاحب ،یدینفر از  مطلعان کل

  1398شمال کشور در سال  یعلوم پزشتک  دانشتگاه  یو در آموزش پزشتک  ینوآور

 یضبط صدا اجازه شفاه یکنندگان براانجام شد. قبل از شروع مصاحب  از مشارکت

صتتوره محرمان  آمده ب دستتتداده شتتد ک  اطالعاه ب  نانیگرفت  و اطم یبو کت

در  اتاق آرام گیمصتاحب  ها توستط پژوهشگر در     ی. کلردیگیمورداستتفاده قرار م 

و  النیگ یدانشگاه علوم پزشک یدرمان ی، دانشکده ، مرکز آموزش یمعاونت آموزش

ب  مصاح جامان یانجام شد. برا رانیا یدانشگاه علوم پزشک یراز یشهایسالن هما

داده شد و پژوهشگر با ارائ  دو سوال  حیابتدا هدف پژوهش ب  مشارکت کننده توض

 یی( جهت برطرف شتدن مشکاله اجرا  یی)راهبردها یی: ج  راهکارهالیاز قب یکل

 ریو  اگر شما مد د؟یکن یم شنهادیپ یدرآموزش پزشک یتحول و نوآور یبستت  ها 

درآموزش  یتحول و نوآور یبستتت  ها تربه یجهت اجرا ییلگوچ  ا دیتحول باشتت

 یروند مصاحب  را شروع نمود. سپو براساس پاسخ ها د؟یکن یم شنهادیپ یپزشک

دف ه یدر راستا یتر یعمق دهنده و جزئ ،یمشتارکت کنندگان، ستوااله اکتشاف  

کنندگان اطالع داده شد ک   در هر مرحل  ب  شرکت نیپژوهش مطرح شتد. همچن 

 ش. در مطالع  حاضتتتر از روندیانصتتتراف خود را اعالم نمتا  تواننتد یاز مطتالعت  م  

طور ب  زمان مصاحب مده .استتفاده شتد   یگلول  برف گیهدفمند با تکن یریگنمون 

 ،تافیادام   یب  اشتتباع نظر دنیمصتتاحب  تا رستت  ندیبود. فرا ق یدق 45متوستتط 

 یستتتاز ادهیصتتتوره گرفت. پ زیداده ها ن لیداده ها، تحل یهمزمتان با جمع آور 

 ق،یتحق یعنوان داده اصلضتبط شده در همان روز انجام شد. و ب   یمصتاحب  ها  

مورد (Maxqda) 11نسخ  ودایافزار مکو کنرم قیگرفت. از طر ارمورداستفاده قر

دست   گیدر داده ها  بر استاس تشاب  و تناسب موضوع  .قرار گرفت لیوتحل یتجز

استتتخراج  یانتزاع یهاطبقاه، مقول  ریطبقاه و ز ستت یقرار داده شتتدند و با مقا

با و گو نکولنیل یابیاز روش ارز ییو روا ییایپا یدر پژوهش حتاضتتتر برا  .دیت گرد

استتتفاده  یپذیر نطمیناو ا یپذیر تصدیق ی،پذیر لنتقاا ی،پذیروربا عنصر رچها،

دارد و  رهشاپژوهش ا یها یافت  دنبو قعیوا ب  یپذیررعتباا توصیفاستتت.  شتتده

 نکنندگا شرکت ایبر ها یافت  دنبو قعیوا ب  دعتمای ا  تتتتتجاز در ستا رهعبا

 معنا ینا ب  ؛ستا هشد منجادر آن ا هشوژتپ نتیا  تکای  مین ز ایبرو  هشوژتت پ

 ک  باشد همانی ،یدکر گرن هشگروپژ یسواز  تحقیق نتایجو  ها یافت در  نچ آ ک 
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        23                                                                                                          1399ستانتاب -بهار/   2/ شمارههشتمدوفصلنام  آموزش پزشکی، دوره  

 ؛ حمیدرضا آراست  و همکاران و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بست  های تحول

 

و کوبا ب   لینکلن ، مرا ینا  ب  نسیدر جهتو در  ستا دهبو پاسخگو هنو ن نظردر 

از  سیربر ،مستمر همشاهد ،هشوپژ محیط با طوالنی ستما نهمچو ب  اردیمو

از  لکنترو  جعامر کفایت ،منفی اردمو تحلیل ن،همتایا با نظر دلتبا ،مختلف ییازوا

استخراج شده،  یصحت داده ها و کدها دییتا یبرا (.11) میکنند رهشاا عضاا یسو

قرار  دییهر مصاحب  ب  مصاحب  شونده برگردانده و مورد اصالح و تأ  یاول یکدگذار

ز چند نفر ا دییب  تأ زیپژوهش، ن یهتا  افتت  یت دقتت   یبررستتت یگرفتت.بعالوه برا 

 جیتمام مصاحب  ها، کدها، طبقاه و نتامتن  .دیمشتارکت کنندگان در پژوهش رست  

 دیط اساتتوس ینظراه تخصص افتیو در ینیمصاحب  ها جهت بازب ییمحتوا لیتحل

تحقق مثلث  یقرار گرفت. بعالوه برا ینیراهنمتا و مشتتتاور پژوهشتتتگر مورد بازب 

در  افراد مطلع نیپژوهش از منابع چندگان  داده از ب نی( در اینگر  ی)چند سویساز

د مطابق با در ت،یبودن موقع یاز واقع نانیکسب اطم یبرا یآموزش پزشکحوزه  

 تیریمد نفر متخصص 3 اریکدها و طبقاه در اخت تینها پژوهشگر استفاده شدو در

خارج از پژوهش قرار داده شتتتد و با توج  ب  نظراه و  یآموزش پزشتتتک یو رهبر

 گیانجام  پژوهش در  ندینکر است فرا انیقرار گرفت. شا دییآنان مورد تأ ریتفاست 

 انجام شده است. 98 وریتا شهر 97 وریاز شهر کسال ی یندوره زما

 هایافته
استفاده از نتایج مصاحب  های نیم  ساختاریافت  طی س  مرحل  کدگذاری و  با

( عامل 9کد شناسایی شده در ) 354نیز با الهام از ادبیاه نظری و تجربی موضوع، 

موثر و  یراهکارها دمشخصاه ابعا . ت  بندی شده است( عامل فرعی دس21اصلی )

با توج  ب  اطالعاه موجود در جدول  .شده است( ارائ 1ها در جدول )آن یهامؤلف 

 یهاها، راهکارمصاحب  ییاستقرا یمحتوا لیحاصل از تحل یهاافت یبر اساس  نیل

بعد  9ر د یدر آموزش پزشک یتحول و نوآور یهابست  ن یبه یساز ادهیپ یموثر برا

، یاستی، اقداماه سیتحول، اقداماه در سطح ساختار یبست  ها ییاقداماه  اجرا

، اقداماه مرتبط با تناسب یزشی، اقداماه انگیتیری، اقداماه مدیطیاقداماه مح

 یدبنمیتقس یها و شغل، اقداماه  در حوزه فرهنگ ، اقداماه  در حوزه رهبر ییتوانا

 ه اند.شد

 
   راهکارهای موثر جات پیاده سازی باینه بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی مربوط به  های¬و مقوله هیاول ی: کدها1جدول 

 شدهاستخراجنمون  کدهای  نمون  واحدهای معنایی
عوامل 

 فرعی
 عوامل  اصلی

 و نانسم و رانندزما با  گرفتیم ارقر ک  ما در آن قطبی ، هستها بست   در اجرا در ک  یتمشکال ازیکی 

 با نفاصلمو ما کنم بحسا هم مسافتی نظر از همابخو گرا من هستیم ستارا یگ در نگرگا و و ودشاهر

 "میشد. قطبیگ  و ینوقز و بیلارد حتی یا انتهر باگیالن  مثالب  نظرم بهتر بود   و دهیاز خیلی ینهاا

 ( 12)مشارکت کننده 

برگزاری جلساه چرخشی در دانشگاههای کالن -1

هماهنگی با دانشگاههای کالن منطق  ، ایجاد -2منطق ، 

یکسان سازی برنام  های عملیاتی  کالن منطق  با -3

 وزارتخان 

راهکارهای 

اجرا  بست  

های تحول 

در سطح 

کالن 

 منطق 

ی 
ی بست  ها

ه  اجرای
اقداما

تحول
 

وضعیت  درمورد یادآوری یگ نوعی ب  ک  هست الزم وقتی چند هر ک  میکنم فکر من اول درج  در

 سطح جلساه در  و باش  کنیم ریزی برنام  باید طور چ  شده ایجاد ها بست  این ک  عللی و موجود

 تیم و بست  مسئول هر با اختصاصی جلساه و بعد بش  برگزار ماهان  بصوره آموزشی معاونت

دانشگاه  سطح در چ  و دانشکده سطح چ  در بش  انجام باید ک  کاری اون مورد در ک  همراهش

 (19)مشارکت کننده   "و نقاط ضعف ، قوه و تاثیری ک  گذاشت  بررسی شودبرگزار شود 

پاسخگو بودن هم  -2توج  جدی ب  اجرای بست  ها، -1

درگیر کردن هم  -3دانشگاه در قبال اجرای بست  ها ،  

 دانشگاه

راهکارهای چگونگی 

اجرا  بست  های تحول 

 در سطح دانشگاهها

 

 ب  نسیدر نوشت  شده، بهتره راه یتیتر رهبصو نگ  و گن میخونید قتیچون این بست  ها  را وب  نظر من 

 (5)مشارکت کننده    "بش   نویسیزبا رهبادو م نیاز داره نظر ب  و بش  نوشت   تیتر اون

-2برداشتن نگاه بلند پروازان  در تدوین بست  ها ، -1

ارای حذف یا ادغام  بست  های د-3حذف کپی کاری، 

 همپوشانی

راهکارهای مرتبط 

 باتدوین   بست  ها

  "ر.محودفر تاکنیم  رمحو برنام و بیشتر ، کنیم  دهستفاو سازمانهای موفق اموفق  یهارکشو تجربیاتی از

 (14)مشارکت کننده 

اجرا از -2استفاده از تجربیاه موفق کشورهای دیگر، -1

خوب مالیم برای اجرای  -3پای   بدو ن شتاب زدگی 

 بست  ها

راهکارهای راهبردی در 

سطح کالن)وزاره 

 متبوع(

 منابع بودج  اما، خوب  خیلی اجراییش  بودج  بگیرن. نظر در براش یا بودج  ی  حتما یاقتصاددر بحث 

نگرفتن.  نظر در منابع انسانی یبرا  بودج ولی داره  سازندگی بودج   و عمرانی بودج   ،نداره  انسانی

 (1کننده )مشارکت 

 

تامین ب  -2شفاف کردن بودج   هر بخش تحول ، -1

موقع  منابع مالی و اعتباراه  الزم برای اجرای بست  

 ترزیق بودج  در پروژهای قابل لمو-3ها،

رویکردهای 

 مالی

ه در سطح  
اقداما

ی
ساختار

 

  و ج دبو ب  زنیا  زبا این امر ک  مورد نیاز برای اجرای بهتر بست  ها  یرساختهاییز ییکسر دنکر همافر

 (21. )مشارکت کننده  داره هنشگادا حتی یا تخان وزار فطر از ک  هایی هزین 

فراهم کردن  زیر ساختهای الزم در جهت اجرای -1

تامین امکاناه و فضای فیزیکی -2استانداردهای هربست  

 در جهت اجرای استانداردهای

راهکارهایی در سطح 

امکاناه و فضای 

 فیزیکی
 

 مثال و کند کمگ ها بست  در اجرای  بتونند ک  نیرویی ،ییونیر هر ن   ،مدراکا نسانیا وینیر بجذ

 در فقط ینک ا ن  ، باش  نمنداتو و کنند کمگ بط را ینا در نندابتو ک  ییونیر کانسر( یا ییدارو ن)گیاها

 (4)مشارکت  کننده باشند   زهحو ینا

انتخاب -2این کار،اجبار نکردن نیروی انسانی برای  --1

 جذب افراد عالق  مند  -3افراد کاردان و متخصص 

اقداماه اجرایی در بعد  

 نیروی انسانی
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 بشودتقویت  باید زشموآ در ک  ای عرص  بیشترین،  زشموآ در مخصوصا تغییر ایبر میکنم فکر من 

 و یقویتر شیابیارز و بخشیرعتباا هرچ  ما یعنی شیابیارز و بخشیرعتباا حدوا تغییر و تقویت بحث

 نمیرس  منجااسر ب  یقو بخشیرعتبااباشیم.  شت دا خوبی شیزموآ کیفیت تونیم می باشیم شت دا منظم

 و لتحو بحث من نظر ب . باش  خصوصیموسس   یگ ن یعنیمازسا از رجخا موسس  بوسیل  ینک ا مگر

 ینا یمجر  خصوصی موسس  ک  خصوصی موسس  یگ ب  نددسپر می  پزشکی زشموآ در اورینو

 ( 11ا. )مشارکت کننده  دکن اجرا نشگاههادا باشد و در طرحها

هها از طریق نهادهای مستقل رصد و پایش دانشگا-1

سنجش کیفیت و نوآوری توسط نهادهای -2حرف  ای، 

تقویت و تغییر واحد -3حرف  ای و تخصصی، 

 .اعتباربخشی و ارزشیابی

راهکارهای 

برای  

 پایش

ه سیاس
اقداما

ی
ت

 

 ما از قیق د هر  و نبگیر ارشگز بتوانندپایش  نهمو از باش  سامان   یگ نباش  دمتعد یها سامان 

 (  13)مشارکت کننده  ".اننخو ارشگز

یکپارچ  -2وجود سامان  پایش بصوره دانشگاهی، -1

 ، آتنا(HOPکردن سامان  ها ی پایش)

راهکارهایی در حوزه 

  سامان  های  پایش

برنام  ریزان باید ب  شرایطی ک  در آن  زندگی میکنیم ، توج  کنندیعنی الاقل ب  شرایط اجتماعی و 

اقتصادی توج  کنیم ، منظورم این  یکسری شرایط اجتماعی و اقتصادی  و سیاسی ما را در نظر بگیرن 

 (  1)مشارکت کننده  "توی هر برنام  .

، مسائل توج  ب  شرایط و عوامل اقتصادی)تحریم ها

توج  -2بودج  ای کشور( در تدوین بست  ها و  اجرا آن ، 

 -2ب  شرایط اجتماعی در تدوین بست  ها و اجرا آن ، 

توج  ب  شرایط سیاسی کشور)تحریم ( در تدوین بست  ها 

 و اجرای آن

راهکارهای 

اقتصادی و 

اجتماعی، 

 سیاسی

ی
ه محیط

اقداما
 

 برسیم مشترد درد ب  برداریم بودن دستورالعمل از دست اینک  نکت  در اجرای بهین  بست  ها  اولین

 عالی آموزش در نوآوری ادعایی تونیم نمی ما. بشیم خارج متسلسل اجرایی از ساختارهای باید ما .

 کارشناسی تیم طرف از ک  باش  هایی دستورالعمل چارچوب در کماکان ما آموزش باشیم ولی داشت 

 (  23)مشارکت کننده  " میش . وزارتخان  تامین

خارج -2العمللی کردن اجرا، رخارج کردن از دستو-1

 کردن از سلس  مراتبی اداری و ساختارهای اجرایی

اقداماه در 

حوزه 

قوانین و 

دستورالعمل 

های 

 ابالغی

ی
ه مدیریت

اقداما
 

 

 سیاست نقش بیاد و بده تغییر خودش بگیره و نقش اصلی کمگ وزاره بهداشت میتون  ها بست  این از

)مشارکت  دانشگاه واگذارکن  ب  های عملیاتی برنام  و اجرایی کار و هدایت بگیره  و حمایت گذاری

 (  23کننده 

واگذاری کار اجرایی و برنام  های عملیاتی ب  -1

 توج  ب  سیاستهای غیر متمرکز در اجرا-2دانشگاهها، 

اقداماه مدیریت عالی 

 سازمان برای اجرا

 

یگ موقع یگ دن می باشد . بوش  مسئل  توج  بش  یکی قابل پذیرب  این باید  در بحث اجرا بهین  

و دیگری نداره ، جامع  پذیرش باالیی در  ولی میزان داره جالبی و  سم قشنگ امیکنید ح مطرع موضو

 (  11)مشارکت کننده شت  باشد. اد هم اجرن امکاید  ابا

ر دانشگاهها برای اجرا، پذیرش مسئولین باالدستی د-1

ابالغ سیاستها  از -3خود باور ی  مسئولین بست  ها، -2

 مقام باالدستی  در دانشگاه جهت اجرایی

 تعهد اجرایی

 ،باش  ریساال شایست  قعاوا گروا ایجاد انگیزه می شود. باعث س، هیاه علمی، دانشجوشنارکاتوج  ب  

 (  13)مشارکت کننده   .میش  دیجاا شنگیزا خیلی باش  داشپا بر مبتنی رشکا سیستم گرا قعاوا

 

 -2توج  ب  نیروی های پرتالش و با انگیزه، -1

 معنوی( برای -درنظرگرفتن مشوق های انگیزشی )مالی

درنظرگرفتن امتیاز -3کارشناسان/ اعضای هیاه علمی ، 

   برای دانشجویان فعال در اجرای بست  ها

راهکارهایی 

در ایجاد  

اقد انگیزه
ی
ه  انگیزش

اما
 

)مشارکت   "را بتونیم اجرا کنیم. می کردم تا بست  ها هنیزایرا و زیسا بومیمن اگر مدیر تحول بودم 

 (  3کننده 

 

دادن آزادی عمل و اختیار  ب  دانشگاهها برای اجرا، -1

بومی سازی بست  -3اجرا با توج  ب  نیاز دانشگاهها، -2

 ها برای اجرا

راهکارهای  

 متناسب با 

برنام  ها با  

نیازهای 

 دانشگاهی

ب 
ط با تناس

ه مرتب
اقداما

ی ها و شغل
توانای

 

 "دن.بست  میکرس شنارکای کار مرتبط و تخصص فرد مسئول یا ستارا در راخیلی بهتر میشد هرکسی 

 (   8و13)مشارکت کننده 

 

-2انتخاب افراد با توج  ب  تخصص و عالق  مندی، -1

-3حیط  کار تخصصی ،  انتخاب کارشناسان  مرتبط با

تغییر در مسئولین بست  ها و کارشناسان با توج  ب  

 تخصص و کار

اقداماه مرتبط با  

تحصیاله با فعالیتهای 

 انجام شده

 

افراد  یعنی  برگزار بش  . workshopباید  ندباش شت دا شناییآ ما یها بست  مسئولین  نک یا یبرا

 باید .حتما کنیم ارگذوارا   تیمسئول شروع بکار کنند و ینک ا قبل انتخاب میشن ها  بست  لمسئو انبعنو

 (  15)مشارکت کننده  ".باشند داشت  شرکتworkshop و   گاههارکا در

 

برگزاری کارگاههای توجیهی برای افراد درگیر در -1

برگزاری کارگاه   -2،  اجرای بست  ها از  طرف وزارتخان 

برگزاری -3،  و دوره های آموزشی در دانشگاهها 

کارگاهها جهت آگاهی مدیران گروهها، مسئولین  و 

 مدیران دانشگاهها

آموزش جانبی برای 

 انجام بهتر کارها

 بست   یهو ینک ا ن  ،چی  بست  ها نن وبد . مبد گاهیآ پرسنلم ب  باید من و ستا گاهیآ تغییر هر م زال

 (  11)مشارکت کننده  "کنم. دهماآ را افراد  بعد مبد را ها

نهادین  کردن   -2آماده کردن پرسنل برای تغییر، -1

فرهنگ سازی جهت اجرای -3فرهنگ اجرای بست  ها، 

 بست  ها در دانشگاهها

ایجاد 

فرهنگ 

 تغییر

ه  در 
اقداما

گ
حوزه فرهن
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        25                                                                                                          1399ستانتاب -بهار/   2/ شمارههشتمدوفصلنام  آموزش پزشکی، دوره  

 ؛ حمیدرضا آراست  و همکاران و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بست  های تحول

 

  یریگجهیبحث و نت
 ادهیپ یبرا ییاجرا هایراهکار ییپژوهش حاضتتر پژوهشتتگر  ب  شتتناستتا  در

استتت ک  پرداخت   یدر آموزش پزشتتک یتحول و نوآور یبستتت  ها ن یبه یستتاز

 :مقواله اصلی و فرعی ب  تفکیگ ب  شرح نیل می باشد

 یشده در اجرا ییاز اقداماه شناسا یکی: اجرایی بسته های تحول اقدامات

تحول در سطح کالن  یبست  ها ییتحول در دانشگاه، اقداماه اجرا یبست  ها

است . و ب  منظور  دیمفهموم کامال جد گی نیسرزم شیمنطق   بود . مفهوم آما

ن، س  عنصرانسا نیتعادل ب جادیا ن،یامکاناه سرزم زو مطلوب ا یمنطق یبهره ور

را  نیبلندمده است ک  سرزم یزیبرنام  ر یشده است . نوع فیتعر تیفضا وفعال

  یبرا نیسرزم شیداند. آما یاهداف توسع  م نیکننده در تام نییعامل تع

  ب یآموزش عال یکننده نظام ها تیتواند هدا یم یبخش آموزش عال یزیبرنام  ر

  یبالغباشد. با توج  ب  ا یمنطق  ا یها تیو مز ازهایبرن یمبتن دار،یمنظم،پا یصورت

برنام   یکل یها استیو س 1414در افق  یاسالم یسند چشم انداز توسع  جمهور

(. با توج  ب  مفهوم 12) کند نیرا تدو نیسرزم شیتوسع ، دولت مکلف شد سند آما

 ، صاحبنظران مناطق آمایشیآن  لیتشک استیو س نیسرزم شیآما

 ازیت  ها نتر بسبه یاجرا یمعتقد بودند ک  برا  یفیپژوهش ک نیشرکت کننده در ا

تحت  تغییر دانشگاههای(،  گیکالن منطق  )قطب  یدانشگاهها تیریدرمد رییب  تغ

اگذار شده  و یتهایمامورتغییر نوع  از بعد مسافت و  ادیز صل فاپوشش قطب با توج  

 یااز راهکاره گرید یکی باشد. یدانشگاهها  م یهایدر منطق  با توج  ب  توانمند

تحول در سطح دانشگها بود . براساس  یاجرا  بست  ها یشده ، چگونگ ییشناسا

 ن،یمسئول یب  توج  جد ازیبست  ها ن ن یبه ینظر مصاحب  شوندگان جهت اجرا

 انیو دانشجو یعلم اهیه یهم  دانشگاه باالخص اعضا رکردنیدرگ ت،یریثباه مد

 یران، جهت اجراملگ زاده و همکا  یپژوهشها جیپژوهش با نتا یها افت یاست. 

در  انیاز نقط  نظراه ومشارکت دانشجو یریموفق و هم  جانب  برنام  ب  بهره گ

بست   یاجرا ن یدر زم انیو همکاران ،مشارکت دانشجو ی(، معز13) برنام  یاجرا

 یوزشآم ازاهیامت ایدر دانشگاهها و  یاریاخت یبعنوان واحد درسدر نظر گرفتن  باها 

(، و 14فعال ) انیورود ب  مقاطع باالتر جهت دانشجو الهیمربوط ب  استفاده از تسه

خصوص  در .(، همراستا بود15) انیدانشجو یها تیآقا تبار و همکاران استفاده از قابل

 افراد  وارد یوقت ولیدر دانشگاهها و وزاره متبوع، ب  زعم فا تیریوجود ثباه مد

 فیبا نحوه انجام کار و وظا ییآنها و آشنا یریامع  پذصرف ج یزمان شوند،یسازمان م

 ن انتقالراین هم ب  کارکنان و هم ب  مدتوایقانو ن را م نیشود و ا یدر سازمان م

رو جاب   نیاست. از ا یودادن زمان ب   ،اعتماد ب  فردتازه وارد ۀمالز نیداد. بنابرا

 یکرد. ب  نوع دایاعتماد الزم را پب  افراد شود تا نتوان   یمداوم باعث م یها ییجا

 یا ب  همراه مر شتریبتسلط و تخصص  سمت، گیدر  شتریگفت ک  ثباه ب توانیم

 یتیری. ثباه مددهدیم شیز افزایاعتماد ب  نفو آن شخص را ن یآورد و ب  نوع

در واقع   دهد؛یم شیبلندمده را افزا یها یمش برنام  ها و خط یاجرا تیقابل

ان و امک کندیبلندمده را ازآنها سلب م دگاهیامکان اتخان د رانیمداوم مد ییجابجا

تواند ب  کاهش جو  یم نیو همچن دهدیبرنام  ها ب  آنها نم یاجرا یرا برا یکاف

تحول و  یبست  ها یموثر در اجرا یراهکارها گرید از(. 18) دینما گکم  یاسیس

رتبط م ین اشاره شد، راهکارهاک  توسط مصاحب  شوندگا یدر آموزش پزشک ینوآور

نمود  انیو همکاران در مطالع  خود ب یرازیاکبرپور ش تحول بود. یبست  ها  نیباتدو

طریق مشوره با مشاوران حوزه مدیریت راهبردی و  دازیهر برنام  با نیتدو یبرا

 یمشارکت دادن افراد کلیدی از حوزه ها ی مختلف سازمان اقدام نمود و برنام  ها

تعارضی  گون  یچشفاف، قابل فهم و قابل ارزیابی باشند و  ه دیبا زیشده ن نیتدو

های درونی و بیرونی سازمان ترسیم  تیمبنای واقعبر نیهمچن میان آنها نباشد و

 یاتیبرنام  عمل یطراح ینمود؛ برا انیب یدر پژوهش زین  یو کفاش  (17) شده باشند

و مقرراه  نی، قوانو امکاناه رساختهایمنابع، زدر نظر گرفتن  لیاز قب یب  عوامل دیبا

 (.18خبرگان و صاحب نظران توج  شود) یها دگاهیو استفاده از تجارب و د یباالدست

در سطح کالن)وزاره متبوع(،  یراهبرد یراهکارها یمولف  فرع ریدر خصوص ز

اند تو یم ینمودند مشارکت بخش خصوص انیب یو همکاران، در پژوهش یرینص

 شیفزاارائ  خدماه، ا تیفیبهبود ک ،یبخش دولت یرطرف شدن مشکاله مالسبب ب

در ضمن نقش  رکتمشا کردیعدالت شود. رو یمردم ب  خدماه و برقرار یدسترس

ند.و در ک یفراهم م یبخش دولت یتیبهتر نقش تول یفایا یرا برا طیشرا ،ییاجرا

 صوره نیاز تمهیداه الزم را برای آن در نظر بگیرد.  

در  ریو افراد درگ یدیمطالع  مطلعان کل نیپژوهش در ا یها افت ی یبرمبنا

 یردهاکی، رویکیزیف یچون امکاناه و فضا ییتحول ب  راهکارها یبست  ها یاجرا

 ندر این راستا  پژوهشگرا. اشاره نمودند یانسان یروین در بعد یی، اقداماه اجرایمال

 سخت اهتجهیزو  منابع أمینتتمیت چون قهرمانی و مصدق راد و همکاران ب  اه

د تاکی گیبرنام   استراتژ زیآم تیموفق یدر اجرا مناسبو  هیژو اریفزا منرو  اریفزا

 .(21و21) نمودند

 یهر برنام  ا یمال ازیملگ اخالق و همکاران،  توج  ب  ندر مطالع   نیهمچن

بهتر راهبردها در  یاجرا یبرا یو بودج  بند یراهبرد یزیبرنام  ر یندهایفرا در 

 یافک ییمنابع ب  تنها نیتام نیشده است . همچن دیتاک یاهداف سازمان یراستا

 ی  نحو مطلوبشوند و ب جیبس گیاهداف استراتژ یدر راستا دیمنابع با نیبلک  ا ستین

خصوص اقداماه  در(. 22.)ابندیتمرکز  تیاولو یو دارا یدیاقداماه کل یبر رو

 ادهیدر پ تیکننده موفق نییعوامل تع نیک  از مهمتر ،یانسان یروین در بعد ییاجرا

در مطالع  خود تامین و بکارگیری منابع  و همکاران یاژدر است. یاستراتژ یساز

انسانی را یکی از اقدام های اصلی در مدیریت منابع انسانی بیان نمود ک  شامل 

مشارکت ) "برای واگذاری بست  ها  بهتر بود ب  مرور بست  ها را با توج  شرایط دانشگاه بسط میدادیم .

 (  21کننده 

 

توسع   -2سازگارتر کردن بست  ها با شرایط موجود، -1

دادن بست  ها ب  -3این بست  ها ب  مرور در دانشگا هها، 

 دانشگاهها با توج  ب  شرایط آنها

 جودتوج  ب  وضع مو

 

پیشنهادم این  دانشگاهها با توج  ب  توان و تفاوتهای خود  سطح بندی بشوند و براساس  هر سطح ما 

 "کنیم. ین نهاد تگ ب  تگ و کنیم محدود ها را بست  تعداد بیاییم وظایف را برعهده بگیریم. و میتوانیم

 (  21)مشارکت کننده 

   ب توج  توان دانشگاه و ارائ  الگو واگذاری بست  ها با-1

دانشگاهها با توج    واگذاری دو تا س  بست  ب -2کشور 

واگذاری بست  ها و ماموریتها با توج  ب  -3 ب  توانایی

 استعداد و ظرفیت دانشگاهها

توج   

سازمان ب  

تفاوتها و 

 استعدادها

ه در حوزه  
اقداما

ی
رهبر

 

  نددنکر لعماا را ما اهنظر از ومکد هیچ نددکر هیانظرخو ما از مدنداو وزاره متبوع یا قطب ها ربا هاربا

 (  1)مشارکت کننده  "یم.دکر صحبت ینهم ا کنند لعماا را ما اهنظر قلاال

استفاده از نظراه مدیران اجرایی در اجرای بست ،  --1

بررسی  -3استفاده از تجارب موفق گذشت  در کشور،  -2

 اندرکاران،مشکاله از نظر دست 

 توج  ب  دیدگاهها
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 یروین یخرد و کالن عرض  و تقاضا یراهبردها نییمنتابع انتسانی، تع یبرنام  ریز

 یزتعهد، آماده سا آزمتون، انسانی و انتخاب، جذب، استتخدام، یروین نیانسانی، تأم

 یکاشهمچنین (، 23) ی انسانی  می باشدرویجذب ن ریمس میاستخدام و ارتقا و ترس

کارکنان، آموزش کارکنان،  یکارآمد در مطالع  خود ب  اهمیت توج  ب   و همکاران

 (.24)تاکید نمود نامشارکت کارکن

 یشده در اجرا ییموثر شتناستا   یاز  راهکارها گرید یکی: یاس ت یاقدامات س  

  بود. ب یاستتتی، اقداماه ست  یدر آموزش پزشتک  یتحول و نوآور یبستت  ها  ن یبه

مهم  و تکمیل کننده مرحل  اجرای راهبرد، کنترل وپایش  اریت عنوان عتامتل بستتت  

 ب ها  وسنجش تحقق اهداف موردنظر ، گرفتن بازخورد و  اجرای برنام  ها ، پروژه

الع ، مط نیپژوهش در ا یها افت ی یباشد. بر مبنا یاشتتراد گذاشتن تجرب  ها م 

  دیاسازمان ب یبرنام  ها و استراتژ نیدر تدو یو صاحبنظران آموزش پزشک رانیمد

  تیفیب  بعد زمانبر بودن آموزش و ب  ک یآموزشتتت یعملکرد برنام  ها یابیت در ارز

  یاستتتتیمولف  با عنوان اقداماه ستتت نیا نیک  ا ندیبرنتامت  هتا توجت  نما     یاجرا

 یاستهایس یبرا یراهکارهاشامل  یاستیاقداماه ست  یصتها خشتد. شتا   ینامگذار

 بود .  شیپا یدر حوزه سامان  ها ییراهکارهاو  بست  ها شیپا

پیشرفت و دستیابی ب  اهداف و بدون  نمیزابدون بررستی و کستب آگاهی از   

شتتناستتایی چالش های پیش روی ستتازمان و کستتب بازخور و اطالع از میزان اجرا 

ستیاستت های تدوین شده و شناسایی مواردی ک  ب  بهبود جدی نیاز دارند، بهبود   

مستتمر عملکرد میستر نخواهد شد. این بهبود را می توان با گرفتن بازخور الزم از   

درونی و پیرامونی و تجزی  و تحلیل نقاط قوه و ضتتتعف و فرصتتتت ها و محیط 

تهدیدهای ستازمان، مسئولیت پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری  

ستتتیستتتتم ارزیابی عملکرد با الگوی مناستتتب، این امکان را ایجاد خواهد کرد. ب  

 ط پویای امروزانعطتاف پذیری برنام  ها و اهداف و ماموریت ستتتازمان ها در محی 

مهم برنام   اریاز مراحل بس یکی یابیو ارز نظاره (.25) دکمگ قابل توج  می نمای

درستتت   یباعث جهت ده تواندیتوستتع  استتت. وجود نظاره کارآ و مؤثر م  یزیر

ام  در برن لیشده آن و اصالح و تعد ینیب شیاهداف پ یب  سو یزیبرنام  ر یاجرا

 برنام  ینحوه اجرا ک یبرنام  است ب  طور یشتود نظاره هنگام اجرا  ازیصتوره ن 

 یاپو از اجر و ب  اهداف برنام  باشد.  یابیب  صوره مناسب و در جهت دست دیاب

 افت ی  (.28ب  اهداف است. ) یابیبرنام  و دست تیموفق زانیم یابیبرنام  و جهت ارز

  ک یینمود سازمان ها انیو همکاران ک  ب  یپژوهش صالح جیپژوهش با نتا یها

ود، ش ن یآنان نهاد یو فرهنگ ستازمان  یدر بدن  آموزش، آگاه یاعتباربخشت  ندیفرا

همسو  ،برسند یدرمان یدر خدماه  بهداشتت  تیفیاز ک یتوانند ب  ستطح باالتر  یم

 .(27)بود

 یبستتت  ها یشتتده در اجرا ییشتتناستتا یراهکارها گرید از: یطیاقدامات مح

مطتتالعتت ،  نیپژوهش در ا یهتتا افتتت یتت یبود. برمبنتتا یطیقتتدامتتاه محتحول، ا

 ،یادو تحواله  اقتص رییب  تغ  دیبا یآموزش پزشک زانیو برنام  ر استتگذاران یست 

و همکاران، در مطالع  خود  یرازیشتت اکبرپور. ندینما ژهیتوج  و یاستتیستت ،یاجتماع

ب   تغییر و تحواله ک  شتتامل غلب  بر مقاومتها  دیبا یراهبرد رانیمد ندنمود انیب

 .(17)ندیو مقابل  با جریاناه سیاسی در سازمان توج  نما

 یها بست  یشده در اجرا ییشناسا یاز راهکارها گرید یکی: یتیریاقدامات مد

  مطالع ، برنام نیپژوهش در ا یها افت ی یبود. برمبنا یتیریتحول ، اقتدامتاه مد  

 یتیریاقداماه مد یب  ب  مجموع  ا دیسازمان با یکنندگان استراتژ نیو تدو زانیر

در  یتیریاقداماه مد یشتاخصها  ندینما ژهیدارد ، توج  و یاریبست  ریک  در اجرا تاث

، یابالغ یو دستتتتورالعمل ها نیشتتتامتل اقداماه در حوزه قوان کت   پژوهش  نیا

ها نشتتتان داد  افت یبود.  ییاجرا و تعهد اجرا یستتتازمان برا یعال تیریاقداماه مد

 یدر آموزش پزشک یتحول و نوآور یبستت  ها  یدر اجرا ک   مهم عواملاز  یکی

 یستتازمان م  یرده باال رانیمد ،شتتود یو باعث بهبود اجرا م اردد ییابستتز ریتاث

ا را هپژوهش تعهد ستتطوح عالی مدیریت برا ی اجرای استتتراتژی یها افت ید. نباشتت

ود در مطالع  خ  و همکاران رنژادهیام در این راستا ی دانست  اند. مهم و اساس  اریبس

اجرای  از عوامل اثرگذار بر  ب  محتوای برنام  رانیمتد  اعتقتاد بیتان نمودنتد کت      

،در مطالع  ای بیان  ارانو همک ییرضا یکاظم همچنین  .(28استتراتژی می باشد) 

ایش ت ب  موضوع  افزنمودند ک  با تشتکیل تشتکیل جلستاه، آگاهی مدیران نسب   

 یذارو از واگیافت  و تعهد مدیران ارشد ب  برنام  ریزی راهبردی تضمین می گردد  

 یریجلوگ گیاستتتراتژ یزیر در برنام  میمستتتق یریو عدم درگ ردستتتانیاجرا ب  ز

 هجلسا تشکیلنتتد نمود انیتتب یو همکتتاران در مطتتالعتت  ا یقیقح .(29) گرددیم

  برنام  یهادیکرو رو افهد، ازهحو ،همیتا شناسایی ایبر انمدیر ایبر یهتوجی

 (.31)اجرای برنام  ها کمگ می کند  موفقیت ب  نیز تژیگاسترا ییزر

 ن یهب یاجرا یشده برا ییشناسا یاز راهکارها گرید یکی: یزش  یاقدامات انگ

 نیپژوهش در ا یها افت ی یاستتت. برمبنا یزشتتیتحول، اقداماه انگ یبستتت  ها

در اجرا  زهیانگ جادیجهت ا ییاز راهکارها یمطالع  مصاحب  شوندگان ب  مجموع  ا

ره اشتتا نفعانین ریو ستتا یدر آموزش پزشتتک یتحول و نوآور یبستتت  ها گانکنند

 رانیتوستتتط مد دیکارکنان ک  با انیم زشیانگ جادیراهکار در ا نیتر مهم نمودند.

ل شتتغ لیعدم تحم ،ب  کار بستتت  شتتود، انتصتتاب متناستتب افراد با تخصتتص آنها 

 توانند ینم رانیمد ب  افراد استتت.   اریاخت ضیعمل و تفو ینامناستتب، دادن آزاد 

توانند آن ها را در  یاما م ند،ه دار بودن در کارها کن زیکارمندان خود را وادار ب  انگ

ره در صتتو یمقتضتت یو در فرصتتت هاکنند  تیتقو شتتانیبر کارها افتنیتستتلط 

ک   نیقرار دهند. نکت  آخر ا ریف مورد نظر، آنهتا را مورد تقد بت  اهتدا   یابیت دستتتت

 ی  ترقب ج یستتازمان و در نت شتترفتیتخصتتص و تفکر خالق کارکنان ب  ارتقا و پ

نمود   انیب  یزاده و همکاران در مطالع  ا یباق (.31) دکن یجتامعت  حتما کمگ م  

ترس هش اسو کا زهیانگ شیافزا در جهت  کارکنان تیو مسئول اریاخت یشفاف ساز

مولف    یها افت ی (.32)اشتتتاره نمودآنان  یتوانمند شیافزا تیو در نهتا  یشتتتغل

اده استف  ،مصدق راد و همکاران  یپژوهشها جیبا نتاهمسو ، یزشت یانگ یکردهایرو

 .(21)بود شده  نییب  اهداف تع دنیجهت رس یقیتشو یها ستمیاز س

 ییاموثر شناس یراهکارها از: ها و شغل ییتوانااقدامات مرتبط با تناسب 

ها و  ییتحول، اقداماه مرتبط با تناستتب توانا یبستتت  ها ن یبه یاجرا یشتتده برا

 دیپژوهش تاک نیپژوهش شتتترکت کنندگان در ا یها افت ی یشتتتغل بود. برمبنا

ش با سطح دانشگاه، آموز استگذارانیاستب برنام  ابالغ شده از طرف س نبر ت یادیز

برنام  مذکور و تناستتتب نوع  ن یبه یاجرا در راستتتتای  دافرا یجهت آگاه یکتاف 

پژوهش  نیواگذارشتتتده بود و در ا یافراد بتا برنتامت  هتا     ییو توانتا  الهیتحصتتت

مرتبط با تناسب برنام   یچون: راهکارها یشده شامل موارد ییشناسا یشاخصها
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        27                                                                                                         1399ستانتاب -بهار/   2/ شمارههشتمدوفصلنام  آموزش پزشکی، دوره  

 ؛ حمیدرضا آراست  و همکاران و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بست  های تحول

 

 یهاتیبا فعال الهیتحصتت یقداماه مرتبط با ستتازگاراا ،یدانشتتگاه یازهایها با ن 

 انجام بهتر کارها بود.  یبرا یشده، آموزش جانب امانج

 و یرازیشتتت اکبرپوردر این راستتتتا یافت  های پژوهش با نتایج پژوهشتتتهای 

با برنام   سازی تالش ها ی کارکنان  راستتا  جهت هم ی الزم درداتیهمکاران تمه

با  یمهاره و تخصتتتص منابع انستتتانهمخوانی (،  ملتگ اخالق و همکتاران   17)

 یمصتتدق راد و همکاران آموزش و توانمندستتاز،  (22)های ستتازمان   یاستتتراتژ

 نیبرنتامت  و تداوم آنها در ح   یاز اجرا قبتل الزم  یآموزش هتا   یت کتارکنتان و ارا  

و  یومی( ، ق15)یمختلف آموزشتتت یدور ه ها ی(، آقا تبار و همکاران برگزار21اجر)

 (،33توستتع  مهاره کارکنان) یبرا یعلم ینارهایکارگاه و ستتم، برگزاری همکاران

 راستا بود.  هم

شتتده ،  ییموثر شتتناستتا یاز راهکارها گرید یکی: اقدامات  در حوزه فرهنگ

 از یکیمطالع ،   نیاپژوهش  یها افت ی یدر حوزه فرهنتگ بود. برمبنا  اقتدامتاه  

بت  اقداماه   ژهیتوجت  و  طرح متذکور  و موثر نت  یبه یموارد موثر در اجرا نیمهمتر

فرهنگ ستتازمانی عامل حیاتی در تدوین و اجرا و پیاده ستتازی باشتتد.  یم یفرهنگ

نیز بیان  1998استتراتژی استت همچنان ک  هرستی،بالنچارد و جانستون در سال     

 در (.34استراتژی است)میدارند، فرهنگ ستازمانی زیربنای تحول سازمانی و اجای  

 شید، پنمو انیدر مطالع   خود ب یرکمالیم  ر،ییفرهنگ تغ جادیا رمولف یخصوص ز

شتتده با فرهنگ  شتتنهادیپ راهییدرج  تناستتب تغ دیدر ستتازمان با یرییاز هر تغ

خواهد انجام شتتتود در نظر گرفت. مردم معموال  یدر آن م رییرا ک  تغ یستتتازمتان 

بت آنان منطبق باشد و بالعکو نس یفرهنگ یبا ارزشتها  ک  رندیپذ یرا م یراتییتغ

  نیدهند. بنابرا یارزشتتتها باشتتتد مقاومت نشتتتان م  نیکت  مخالف ا  یراتییبت  تغ 

 یملحوظ بدارد و برا رییتغ یزیامع  را در برنام  رج یفرهنگ یارزشتتها شیشتتاپیپ

مردم  یبرا ک  یقانع کننده ا لیدال قیتطب نینستتبت ب  ا رییدر اعمال تغ تیموفق

در مطالع  خود  فر  و همکاران، یناصح نیهمچن (.35ارائ  دهد ) د،قابل درد باشت 

ها  یعتامالن تغییر باید برنام  ها  منعطف برا  کارکنان  با ویژگ  بیتان نمودنتد،  

 (.38از این طریق فرآیند پذیرش تغییراه تسهیل شود) تا ،مختلف داشت  باشند

 یشتتده برا ییشتتناستتا  یراهکارها از گرید یکی: یاقدامات در حوزه  رهبر

 یاه افت ی یبود. برمبنا یتحول ، اقداماه در حوزه  رهبر یبستتت  ها ن یبه یاجرا

  یجراو ا نیدر هنگام تدو دیبا زانیو برنام  ر استگذارانیمطالع ، س نیپژوهش در ا

و  اهخبرگان و صتتتاحبنظران  و تفاوت ی دگاههاید لیجوانب از قب  یبرنتامت  ب  کل  

پژوهش  نیو  مصاحب  شوندگان در ا دییموجود در ستازمان توج  نما  یعدادهااستت 

شامل:  یقیپژوهش ک نیشده در ا ییشناسا یکردند شتاخصتها   دیامر تاک نیبرا زین

مشتتارکت فکری و  بود. دگاههایتوج  ستتازمان ب  تفاوتها و استتتعدادها ، توج  ب  د

بازخوردهای  ارائ  عملی صتتتاحب نظران حوزه آموزش عالی ستتتالمت از مجرای

 و یدرگاه .(37)منجر خواهد شتتداصتتالحی ب  ارتقای ستتاختار و محتوای برنام   

و  افهدا تا کنند شتال دیبا رانیمد ند ک نمود انیت همکتاران،در مطتالعت  خود ب   

و  اهنظر ایپذیرو  باشد شت دا نیاخو هم نکنارکا یها  ست اخو با نمازسا سالتر

 (.38)شت باشددا همغایر نهاآ عقاید با اهنظر ینا گرا حتی ،باشند نکنارکا داهنتقاا

و همکاران،  ک  در مطالع   یریخ پژوهش جیپژوهش بانتا نیا یهتا  افتت  یت 

 ،یلمع أهیه یاز زبان اعضا هاتوج  ب  نقاط قوه و ضعف بست   ندنمود انیخود ب

 یاز جمل  اقداماه مهم زینقاط قوه و کاهش نقاط ضتتتعف ن تیت تقو یتالش برا

   .(39)باشد، همراستا بود یماین طرح  انیمتول یاز سو یریگیپ ازمندیاست ک  ن

 
 

 و تشکر ریتقد
زرگواران  ب ار،یمشغل  بس رغمیک  عل یقدرنکارشناسان  گرا د،یاسات یتمام از

خود را اعالم  ینمودند، مراتب سپاس و قدر دان یاریپژوهش  نیما را در انجام ا

 می باشد. 1448177برگرفت  از پایان نام  دکتری با کد  این مقال   .میداریم
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Evolution and innovation packages in medical science education are the main 

program of medical education and it is necessary to pay attention to the provision of infrastructure of their 

implementation. This study was conducted to identify effective strategies for optimal implementation of evolution and 

innovation packages in medical education. 

METHODS: The method used in this research is thematic analysis. In this study, all key informed individuals involved 

in the implementation of evolution and innovation packages in medical education were considered as the target 

population and the sampling was performed using bullet technique. Data were analyzed using Maxqda 10 software. 

Participatory review method and review of non-participating experts were used in order to obtain validity and reliability 

of data. 

FINDINGS: 9 main categories, namely implementation measures of evolution packages, measures at the structural level, 

policy measures, environmental measures, managerial measures, motivational measures, measures related to capabilities 

and occupation, measures in the field of culture, and measures in the area of leadership were identified according to the 

results of the qualitative study. 

CONCLUSION: Presenting effective strategies for the optimal implementation of evolution and innovation packages 

in universities can have positive consequences in the improvement of the quality of medical education. The most 

important issues for implementation include serious attention of the authorities to the implementation of the packages, 

the involvement of all university staff, and the management stability in the optimal implementation of the packages. 
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