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آموزش علوم پزشکی از جمله حوزههایی است که در طی دهههای پس از انقالب اسالمی رشد چشمگیر
و قابل مالحظهای را به خود دیده است .عموم شاخصهای توسعه کمی و کیفی آموزش در حوزه علوم
پزشکی روندی رو به رشد داشته و از این مجرا شاهد این واقعیت هستیم که نه تنها به لحاظ تربیت
نیروی انسانی مورد نیاز کشور خودکفایی مناسبی حاصل گردیده ،بلکه تعداد زیادی از دانشجویان از
پنج قاره ،ایران و دانشگاههای کشور را برای ادامه تحصیل خود انتخاب میکنند.
اما نکته مهمی که البته در این سالها از نظرها پنهان نمانده و مورد توجه سیاستگزاران قرار داشته
است ،تأ کید بر مأموریت محوری و توسعه راهبردی رشتهها و حیطههای دانش بوده است .در این
ً
زمینه تالش بر آن بوده تا هر گونه توسعه رشته مقاطـــع در حوزه علوم پزشکی کامال بر مبنای نیاز و مبتنی
بر اولویتهای ملی باشد .این امر مهم در سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش عالی سالمت نیز لحاظ
گردیده و به عنوان یکی از بستههای تحولی ،برنامههای اقدام متعددی بر آن مترتب گردیده است.
از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه ،تالش جهت توسعه حیطههای میان رشتهای و جلب نظر
صاحبنظران برای تمرکز بر این حیطههاست .اقدامات ارزشمندی در زمینه هماهنگی با وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری نیز در این زمینه صورت پذیرفته و بسترهای مناسبی برای ارتقای این حوزهها تا
حد زیادی فراهم گردیده است که نتایج آن در سالهای آتی بیشتر مشاهده خواهد شد.
مجله طب و تزکیه که بستر انعکاس نتایج دستاوردهای حوزه آموزش پزشکی به زبان آ کادمیک و قابل
نقد است ،در دوره جدید مدیریتی سیاستهای اصلی خود را حول محور تحول و نوآوری در آموزش علوم
پزشکی بازنگری کرده و پوشش مناسبی بر اقدامات مبتنی بر شواهد در حوزه تحول آموزش داده است.
ویژهنامهای که ا کنون مالحظه میفرمایید ،ناظر به تحقق سیاست ارتقای حیطههای میان رشتهای
تدوین شده و حاوی مقاالت در حوزه میان رشتهای علوم انسانی سالمت است .این حوزه از مهمترین
حیطهای میان رشتهای است که در علوم پزشکی به لحاظ تعامل تنگاتنگ آن با علوم انسانی نیازمند
ً
توجه و تمرکز است .اتفاقا وجه نامگذاری این مجله نیز در جهت توجه دادن به ارتباط متقابل «طب»
و «تزکیه» است.
مجله طب و تزکیه با چنین مأموریتی آمادگی دارد تا نتایج پژوهشهای میان رشتهای اعضای هیأت
ً
علمی و پژوهشگران خصوصا در حوزههای مرتبط با آموزش علوم پزشکی را در قالب ویژهنامههای
گونا گون منعکس و در معرض دید و مطالعه عالقمندان قرار دهد.
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