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دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی در ایران

امیرمهدی طالب1، جمشید حاجتی2 *

استادیار معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی   .1
گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی نویسنده مسئول،  استاد   .*2

hajatij@tums.ac.ir  

زمینه و هدف: شاخص آموزش عالی در هر جامعه یکی از مهم ترین زیربناهای ضروری برای تولید علم، توسعه پایدار و رفاه 

اجتماعی است. این شاخصه در حیطه تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی، به واسطه تأثیرگذاری همه جانبه آن در حوزه های متعدد 

گسترش همکاری های علمی ملی و بین المللی نقش و جایگاه ویژه ای  زندگی فردی و اجتماعی از جمله حفظ و ارتقاء سالمت و 

دارد. با توجه به سابقه دیرینه آغاز آموزش عالی به ویژه در حوزه علوم پزشکی و نیز بسترهای بالقوه موجود در بالندگی تحصیالت 

تکمیلی، در نوشتار حاضر وضعیت آموزش عالی سالمت در حوزه رشته های علوم پایه پزشکی در 40 سال پس از پیروزی انقالب 

گرفته است.  اسالمی در مقایسه با دوران قبل از آن مورد بررسی قرار 

روش بررسی: اطالعات الزم برای انجام این مطالعه با بهره گیری از مجموعه مستندات و مصوبات حوزه های مسئول معاونت 

که وظیفه نظارت بر آموزش تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی دارند از جمله شوراهای: آموزش علوم پایه  آموزشی وزارت متبوع 

گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و عالی برنامه ریزی علوم پزشکی فراهم شده است.   پزشکی، بهداشت و تخصصی، 

یافته ها: آموزش در رشته های علوم پایه پزشکی تا پیش از انقالب تنها محدود به 17 رشته کارشناسی ارشد در تعداد معدودی 

کز آموزش عالی وقت کشور بوده است. در خصوص مقطع دکترای تخصصی نیز  اطالعات موجود بیانگــر آموزش 2  از دانشگاه ها و مرا

رشته ایمنی شناسی )با عنوان ایمنوتراپی و سرولوژی( و اپیدمیولوژی آن هم فقط در دانشگاه تهران بوده است. انقالب شکوهمند 

که در حال  گونه ای فراهم نمود  کشور را به  اسالمی زمینه رشد و توسعه چشمگیر رشته - محل های علوم پایه پزشکی در سراسر 

کارشناسی ارشد با  901 رشته - محل و همچنین 61 برنامه آموزشی در مقطع دکترای  حاضر تعداد 81  برنامه آموزشی در مقطع 

تخصصی با 388 رشته - محل دایر و فرایند آموزش در بخش تحصیالت علوم پایه پزشکی را به انجام می رسانند. 

نتیجه گیری: بررسی آماری وضعیت توسعه تحصیالت دانشگاهی رشته های علوم پایه پزشکی در بازه زمانی 40 ساله پس از 

پیروزی انقالب اسالمی نشان دهنده رشد قابل توجه کمی از لحاظ تعداد رشته ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی 

کشور و همچنین توجه جدی تر  و دانشگاه های پذیرنده می باشد. توجه جدی به الگوی توسعه رشته ها منطبق با نیازهای روز 

کیفیت آموزش ضروری به نظر می رسد.  به 

و  درمان  بهداشت،  وزارت  تخصصی،  دکترای  ارشد،  کارشناسی  پزشکی،  پایه  علوم  تکمیلی،  تحصیالت  کلیدی:  کلمات 

آموزش پزشکی ایران، انقالب اسالمی ایران

چکیده

 تاریخ دریافت : 1397/10/23
 تاریخ پذیرش:   1397/12/11

ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی ...، زمستان 1397، دوره 27، شماره 4، صفحه 224 تا 232
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امیرمهدی طالب و جمشید حاجتی

مقدمه

که با ادغـــام  راه اندازی دانشگاه تهــــران در ســال 1313ه.ش 

دارالفنــون  جملــــه  از  زمــان  آن  آموزشــی  مؤسسات  مهــم تــرین 

امیرکبیــر، مدرسه علوم سیاســی، مدرسه طب ارومیــه، مدرسه 

عالی فالحت و صنایع روستایی، مدرسه فالحت مظفر، مدرسه 

صنایع و هنرکمال الملک،  مدرسه عالی معماری، مدرسه عالی 

کار نمود، به  حقوق و چند مرکز آموزش عالی دیگر رسمًا آغاز به 

از یک  پزشکی  علوم  گون  گونا آموزش شاخه های  تدریج عرصه 

سو و زمینه توسعه مقاطع تحصیالت تکمیلی در رشته های علوم 

گرچه  )1و2(.  گردید  فراهم  کشور  از سویی دیگر در  پایه پزشکی 

با تصویب قانون شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های 

پزشکی مصوب توسط مجلس شورای ملی وقت در سال 1352، 

کله  رویکرد تخصصی به نظام آموزش حوزه علوم پزشکی در شا

ساختار آموزش عالی ایران مد نظر دست اندرکاران امور اجرایی 

گرفت، با این وجود تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی،  کشور قرار 

کز آموزشی توانمند در این  رشته های تحصیالت تکمیلی و نیز مرا

که باید در سراسر کشور توسعه نیافت و همانند  حیطه، آن چنان 

آن دوران  دانشــــگاه های  از  انــــدک شماری  تنــــها  پزشکی  رشته 

مجوز آموزش در مقاطع تکمیلی رشــــته های علوم پایه پزشکی از 

کولوژی، اپیدمیــــولوژی، پرســــتاری، مامایــــی،  جمله رشته فارما

رشته های علوم بهداشـــتی و تغــــذیه را از وزارت علوم و آموزش 

عالی وقت به دست آورده بودنـــد. پس از پیروزی انقالب اسالمی 

و به دنبال تغییرات بنیادین حاصل از انقالب فرهنگی در عرصه 

نظام آموزش عالی بر پایه مبانی و باورهای اصیل اسالمی و نیز 

فرهنگی در دانشگاه های  انقالب  عالی  اجرای مصوبات شورای 

کشور، سیاست ها و راهبردهای ملی  توسعه تحصیالت تکمیلی 

گون علوم پایه پزشکی به مرحلــــه اجراء  گونــــا از جمله رشته های 

که از این رهگذر پس از دوران دفاع مقدس و به ویژه  گذاشته شد 

با تأسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شاهد رشد 

کز آموزش و پژوهش در این حوزه از علوم  و توسعه روزافزون مرا

اطالعات  و  آمار  ارائه  با  مقاله  این  در   .)3( بودیم  کشور  پزشکی 

موجود در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت 

که به  استناد ماده 12 قانون تشکیل شورای آموزش  و تخصصی، 

پزشکی و تخصصی، اولین بار طی سال 1368 در مجموعه ساختار 

اداری معاونت آموزشی وزارت متبوع فعالیت خود را آغاز نمود، 

سعی شده است سیمای آموزش تحصیالت تکمیلی رشته های 

علوم پزشکی بعد از 4 دهه فعالیت پرفراز و نشیب جهت داوری و 

امعان نظر به جامعه علمی کشور و عموم عالقمندان عرضه شود.

روش بررسی:

برای دستیابــــی به اطالعات الزم جهت انجــــام این مطالعــــه 

از مجموعــــه مستندات موجــــود در دبیــــرخانــــه شــــورای آموزش 

علوم پایه پزشــــکی، بهداشــــت و تخصصــــی از جملــــه مصــــوبات 

گون شــــورای آمــــوزش علــــوم پایه پزشــــکی، بهداشت  گونــــا ادوار 

و تخصصی، شــــورای عالی برنامــــه ریــــزی علوم پزشــــکی، شورای 

آموزشــــی،  معاونــــت  پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه های  گسترش 

کشور و  کالن ملی ماننــــد: نقشه جامع علمــــی و سالمت  اسناد 

 ،Pubmed, Science Direct همچنین از بانک های اطالعاتــــی

پایــــگاه اطالعات نشــــریات کشــــور )Magiran(، پایــــگاه اطالعات 

علمی ایران)گنج(، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)ISC(، پایگاه 

اطالعات علمـی جهـاد دانشگاهی)SID( بهره گیری شده است.

یافته ها:

نتایج این مطالعه در حوزه تحصیالت تکمیلی مشتمل بر عناوین: 

گروه  دو  در  دانشجو  پذیرش  و  مقاطع   – رشته  درسی  برنامه های 

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی به شرح ذیل ارائه شده است.

الف- برنامه های درسی رشته-مقاطع تا پیش از انقالب اسالمی:

پیش از انقــــالب اســـــالمی  کارشناسی ارشد:  الف-1- مقطع 

برنامـــــه های درســــی رشـــــته های اپیدمیـــــولوژی، آمار زیستـــــی، 

بهداشت محیط، حشره شناسی پزشــــکی طی سال 1345 و بقیه 

رشته ها به شرح جدول 1 در وزارت علوم و آموزش عالی آن دوران 

گردیده اند )4(.  تصویب و اجراء 
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ب- برنامــــه های درسی رشـــــته - مقاطع پس از انقــــالب 

اسالمی تا بهمن ماه سال 1397:

کارشــــناسی ارشــــد: تعدد و تنــــوع برنامه های  ب-1- مقطع 

که  کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه پزشکی  درسی مقطع 

گردیده اند، در  پس از انقالب اسالمی تصویب و جهت اجراء ابالغ 

جدول 2 ارائه شده اند )4(. 

از انقالب اسالمی  تا پیش  الف-2- مقطع دکترای تخصصی: 

کارشناسی  تنها برنامه های درسی دوره تخصصی باالتر از مقطع 

که شاید بتوان آن را تقریبًا معادل مقطع دکترای تخصصی  ارشد، 

رایج در تحصیالت دانشگاهی رایج محسوب نمود، برنامه درسی 

و  ایمنولوژی  همچنین  و  اپیدمیولوژی  رشته   2 دستیاری  دوره 

که به ترتیب در سال 1334 و 1350 برای اولین بار  سرولوژی بوده 

در دانشکده پزشکی تهران راه اندازی شده بودند )4(.  

کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه پزشکی تصویب شده پیش از انقالب شکوهمند اسالمی)4( جدول 1. برنامه های درسی مقطع 

سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1353 بهداشت حرفه ای1 10 1345 1 اپیدمیولوژی

1354 آموزش پرستاری 11 1345 آمار زیستی 2

1354 پرستاری داخلی جراحی 12 1345 بهداشت محیط 3

1354 پرستاری جامعه 13 1345 حشره شناسی پزشکی 4

1354 مدیریت خدمات پرستاری 14 1348 5 بیوشیمی

1354 روانشناسی بالینی 15 1349 مددکاری اجتماعی 6

1355 فیزیک پزشکی 16 1351 تغذیه 7

1356 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 17 1352 علوم و صنایع غذایی 8

1353 مدیریت توانبخشی 9

1- این برنامه با عنوان "پرستاری صنعتی" تصویب و اجراء می شده است.

کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه پزشکی تصویب شده پس از انقالب شکوهمند اسالمی)4(. جدول2. برنامه های درسی مقطع 

سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1362 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 1
1363 آمار زیستی 2

انگل شناسی پزشکی 3
1363 بافت شناسی پزشکی 4
1363 علوم تشریحی 5
1363 چ شناسی پزشکی قار 6
1363 بهداشت عمومی 7
1363 فیزیولوژی 8
1363 بهداشت محیط 9
1363 خون شناسی و بانك خون 10
1363 فیزیوتراپی 11
1363 علوم تغذیه 12
1365 آموزش پرستاری 13
1365 آموزش پرستاری 14

سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1367 مدیریت خدمات پرستاری 15
1367 فیزیك پزشکی 16
1367 ایمنی  شناسی پزشکی 17
1367 ویروس شناسی پزشکی 18
1368 حشره  شناسی پزشکی 19
1368 مهندسی پزشکی )بیوالکتریك( 20
1369 مامایی 21
1369 شنوایی شناسی 22
1369 کار درمانی 23
1369 مدارك پزشکی 23
1370 گفتار درمانی 24
1371 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 25
1372 روان شناسی بالینی 26
1373 علوم و صنایع غذایی 27

دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی در ایران 



227

ان
یر

ی ا
الم

اس
ی 

ور
مه

 ج
لی

عا
ش 

وز
 آم

ام
نظ

له 
سا

ل 
چه

ی 
ها

رد
تاو

دس
مه 

ه نا
یژ

و
 4

ره 
ما

 ش
 -

 27
ره 

دو
 -

13
97

ن 
ستا

زم

سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1373 28 آموزش پزشکی
1374 ژنتیك انسانی 29
1375 بیوشیمی بالینی 30
1375 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 31
1375 مددکاری اجتماعی 32
1376 اپیدمیولوژی 33
1376 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 34
1376 بهداشت حرفه ای 35
1376 میکروب شناسی پزشکی 36
1377 زیست فناوری پزشکی 37
1377 اقتصاد بهداشت 38
1382 بینایی سنجی 39
1382 رفاه اجتماعی 40
1384 طب سنتی ایرانی 41
1384 نانوفناوری پزشکی  42
1384 ارگونومی 43
1385 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 44
1386 انفورماتیك پزشکی 45
1386 اخالق پزشکی 46
1386 علوم بهداشتی در تغذیه 47
1386 پرستاری مراقبت های ویژه 48
1388 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 49
1388 فیزیوتراپی ورزشی 50
1388 )MRI( فناوری تصویربرداری پزشکی 51
1388 میکروب شناسی مواد غذایی 52
1389 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 53
1389 تکنولوژی گردش خون 54
1389 فناوری اطالعات سالمت 55
1389 ارزیابی فناوری سالمت 56
1389 کولوژی انسانی ا 57
1389 برنامه ریزی  یادگیری الکترونیکی 58
1389 سالمت سالمندی 59
1389 مهندسی پزشکی )زیست مواد( 60

سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1389 مهندسی بیمارستان 61
1389 پرستاری توانبخشی 62
1389 پرستاری سالمندی 63
1389 پرستاری نظامی 64
1390 )CT Scan(فناوری تصویربرداری پزشکی 65
1390 آموزش جامعه نگر در نظام سالمت 66
1390 مشاوره در مامایی 67
1390 مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست 68
1391 69 تاریخ  علوم پزشکی
1391 کارآفرینی در نظام سالمت 70
1391 روان پرستاری 71
1391 بهداشت روان 72
1391 پرستاری اورژانس 73
1391 پرستاری )داخلی-جراحی( 74
1391 75 پرستاری سالمت جامعه
1391 پرستاری کودکان 76
1392 بهداشت پرتوها 77
1392 مدیریت پسماند 78
1392 بهره برداری و نگهداری از تأسیسات 

بهداشتی شهری 
79

1392 سم شناسی محیط 80
1392 اتاق عمل 81
1393 روان شناسی سالمت 82
1393 کودك و نوجوان روان شناسی بالینی  83
1393 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 84
1393 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 85
1394 پدافند غیرعامل در نظام سالمت  86
1394 سایبرنتیك پزشکی 87
1395 ژورنالیسم پزشکی  88
1395 مدیریت کیفیت هوا 89
1395 پژوهش های بالینی 90
1396 سالمت و ترافیك 91
1396 تغذیه ورزشی  92

ج این جدول آنکه: *** 2 نکته قابل توجه در اطالعات مندر
 1- رشته  ها بر اساس ترتیب صعودی سال تصویب آورده شده اند.

 2- بنا به اختصار تنها به سال تدوین و تصویب هر برنامه درسی اشاره شده است. بر اساس ضوابط و مقررات موجود، برنامه  های درسی هر 4 سال یک 
ج در این جدول بارها توسط هیأت  های ممتحنه، ارزشیابی و برنامه  ریزی  بار مورد بازنگری قرار می  گیرند. بنابراین بسیاری از برنامه  های درسی مندر
کشور  ذیربط بازنگری و در واقع به روز و مجددا پس از تصویب توسط شورای عالی برنامه  ریزی علوم پزشکی، جهت اجراء به دانشگاه  های علوم پزشکی 

ابالغ شده  اند.

امیرمهدی طالب و جمشید حاجتی



228

 4
ره 

ما
 ش

 -
 27

ره 
دو

 -
13

97
ن 

ستا
زم

ان
یر

ی ا
الم

اس
ی 

ور
مه

 ج
لی

عا
ش 

وز
 آم

ام
نظ

له 
سا

ل 
چه

ی 
ها

رد
تاو

دس
مه 

ه نا
یژ

و

ب-2- مقطع دکترای تخصصی: جدول 3 بیانگر تعدد و تنوع 

برنامه های درسی مقطع دکترای تخصصی رشته های علوم پایه 

سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1367 حشره  شناسی پزشکی 1

1367 علوم آزمایشگاهی 2

1368 بهداشت محیط 3

1371 فیزیولوژی 4

1371 ایمنی  شناسی پزشکی 5

1371 خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال 
خون

6

1371 چ شناسی پزشکی قار 7

1371 فرآورده های بیولوژیك 8

1372 ویروس شناسی پزشکی 9

1373 علوم تغذیه 10

1373 علوم و صنایع غذایی 11

1374 بهداشت حرفه ای 12

1374 بیوشیمی بالینی 13

1375 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 14

1375 بافت شناسی پزشکی 15

1375 مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی 16

1375 روان شناسی بالینی 17

1376 میکروب شناسی پزشکی 18

1376 فیزیك پزشکی 19

1377 کولوژی پزشکی فارما 20

1377 مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی 21

1377 علوم تشریحی 22

1378 ژنتیك انسانی 23

1379 انگل شناسی پزشکی 24

1382 گفتار درمانی 25

1382 مددکاری اجتماعی 26

1384 زیست فناوری پزشکی 27

سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1385 آمار زیستی 28

1385 پزشکی مولکولی 29

1385 نانوفناوری پزشکی  30

1386 آموزش پزشکی 31

1386 شنوایی شناسی 32

1386 علوم اعصاب 33

1387 اپیدمیولوژی 34

1387 بیولوژی تولیدمثل 35

1387 اخالق پزشکی 36

1387 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 37

1387 اقتصاد بهداشت 38

1387 پروتئومیکس کاربردی 39

1387 سیاست گذاری سالمت 40

1387 طب سنتی ایرانی 41

1387 کار درمانی 42

1387 مطالعات اعتیاد 43

1387 مهندسی بافت 44

1387 مهندسی پزشکی )بیوالکتریك( 45

1388 انفورماتیك پزشکی 46

1388 روان شناسی نظامی 47

1388 سالمند شناسی 48

1388 فیزیوتراپی ورزشی 49

1388 فیزیولوژی ورزش 50

1389 توکسین های میکروبی 51

1389 سالمت در بالیا و فوریت ها 52

1389 سالمت و رفاه اجتماعی 53

1389 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 54

1389 مشاوره توانبخشی 55

جدول3. برنامه های درسی مقطع دکترای تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی تصویب شده پس از انقالب شکوهمند اسالمی)4(.

اجراء  انقالب اسالمی تصویب و جهت  از  که پس  پزشکی است 

گردیده اند )4(. ابالغ 

دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی در ایران 
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سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1390 کاربردی علوم سلولی  56

1391 بینایی سنجی 57

1391 سیاست های غذا و تغذیه 58

1391 59 تاریخ  علوم پزشکی

1391 مدیریت اطالعات سالمت 60

1391 مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سالمت 61

1391 مهندسی پزشکی )رباتیک( 62

1392 علوم و فناوری های تصویربرداری 
پزشکی )تصویربرداری سلولی مولکولی و 

تصویربرداری عصبی(

63

سال تصویب برنامه درسی رشته ردیف

1393 ارگونومی 64

1394 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 65

1394 زیست پزشکی سامانه ای 66

1394 مامایی 67

1395 آینده پژوهی سالمت 68

1396 برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم 
پزشکی 

69

1397 علوم بیومدیکال مقایسه ای 70

1397 فیزیولوژی هوافضا 71

ج این جدول آنکه: 1- رشته ها بر اساس ترتیب صعودی سال تصویب آورده شده اند. 2- بنا به اختصار تنها  *** 2 نکته قابل توجه در اطالعات مندر
به سال تدوین و تصویب هر برنامه درسی اشاره شده است. بر اساس ضوابط و مقررات موجود، برنامه های درسی هر 4 سال یک بار مورد بازنگری 
ج در این جدول بارها توسط هیأت های ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی ذیربط بازنگری و  قرار می گیرند. بنابراین بسیاری از برنامه های درسی مندر

کشور ابالغ شده اند. در واقع به روز و مجددا پس از تصویب توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، جهت اجراء به دانشگاه های علوم پزشکی 

نمودار 1 سیر توسعه و الگوی راه اندازی رشته های علوم پایه 

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پیش و  پزشکی در مقاطع 

پس از انقالب )جهار دهه( را به صورت ذیل نشان می دهد.
 

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پیش و پس از انقالب اسالمی نمودار 1. چگونگی روند گسترش رشته های مقاطع 

امیرمهدی طالب و جمشید حاجتی
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بحث:

روند گسترش آموزش عالی در کشور به ویژه در سال های پس از 

پیروزی انقالب اسالمی تا حدود زیادی تابع نیازهای مقاطع زمانی 

مختلف بوده است. به عنوان مثال در دهــــه اول، تربیت نیــــروی 

گون در زمینه بهداشت  گونا انسانی برای پاسخگویی به نیــــازهای 

گسترش رشته ها و محل های پذیرش و  و درمان، محرک اصلی در 

همچنین تأسیس دانشگاه ها و دانشــــکده های جدید بوده است. 

کیفیت  گذر از دهه اول و در سال های میانی دهه دوم، موضوع  با 

دانشگاه ها  سطح  در  گون  گونا دانش های  به  بخشیدن  عمق  و 

موجب اقبال سیاســــت گذاران و مسئوالن حوزه آمــــوزش عالی به 

که ثمرات آن به تدریج در دهه سوم در رتبه  گردیــــد  امــــر پژوهــــش 

گام بعــــد و در ســــال های  گردید. در  بندی های بین المللی پدیــــدار 

پایانی دهه ســــوم توجه به فناوری و رسالت آموزش عالی در تأمین 

نیازهای فناوری کشور در حــــوزه های مختلف از نقاط عطف حرکت 

آموزش عالی حوزه سالمت به شمار می آید. در این زمینــــه تأسیس 

رشته های فناوری محور و عمدتًا با رویکرد بین رشته ای نظیر، نانو 

کاربــردی، علوم اعصاب و  فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولــــی 

رشته های متعـدد دیگر از این قبیل قابل ذکر می باشد ]1[ )6-5(. 

گفتمان دانشگاه های نســــل سوم و  در سال های اخیــــر توجــــه به 

کارآفرین در همین راستا مد نظر قرار  چهارم و دانشگاه های نوآور و 

گرفته است. همچنین طی سال های اخیر عالوه بر توجه به جایگاه 

کشور در رتبه بندی های مبتنی بر بروندادهای پژوهشی، دیدگاه 

سیاستگذاران به جایگاه کشور در رتبه بندی های مبتنی بر فناوری 

گردیده است. نظیر Global Innovation Index  نیز معطوف 

سیاست های  اتخــــاذ  زمینــــه  این  در  ضــــروری  و  مهــــم  نکته 

هماهنگ و هم افزا برای آموزش عالی حوزه سالمت در جهت نیل 

کامل حوزه های مسئول  به اهداف روزآمد آن می باشد. هماهنگی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و پژوهش و 

نهادهای مرتبط نظیر معاونت علمی ریاست جمهوری و ستادهای 

علمی زیر مجموعه آن در این راستا از ضرورت تام برخوردار است. 

 نتیجه گیری

نگاهی گذرا به سیر تحوالت آموزش عالی سالمت در رشته های 

حوزه  سالمت در چهار دهه پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی 

گستره رشته ها در  کمی قابل توجه در تعداد و  نشان دهنده رشد 

حیطه های علوم پایه پزشکی، بهداشتی، توانبخشی، پرستاری 

و مامایی، پیراپزشکی و حوزه های میان رشته ای با علوم فنی و 

مهندسی و علوم انسانی است. شاید از مهم ترین و ضروری ترین 

کمــــی  الگــــوی توســــعه  اقدامات در دهــــه پنجم، تنظیم دقیق 

کیفیت و همچنین  مطابق با الزامات آمایش ســــرزمین، توجه به 

برنامه ریــــزی برای انطبــــاق توسعه آمــــوزش عالــــی با ویژگی های 

که مجموعه این اقدامات  دانشگاه های هــــزاره ســــوم باشد. امید 

به ارتقای جایگاه آموزش عالی در پاسخگویی به نیازهای تحول 

گردد.  کشور در پایان این دهه منجر  یابنده جامعه و 

تشکر و قدردانی

 بر خود الزم می دانیم از تمامـــی همکاران محترم دبیرخانه 

که هر  شورای آموزش علوم پایه پزشــــکی، بهداشت و تخصصی 

یک نقش مهمی در تهیــــه آمار و اطالعات موجود در این واحد 

داشته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم.

دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی در ایران 
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دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی در ایران 

40 Year’s Achievements of Development in Postgraduate Educations of

Iran’s Medical Sciences

Amir Mahdi Taleb1, Jamshid Hadjati2*

Abstract:
Background and objective: High education’s index in each society is one of the most important necessary 
foundations for knowledge creation, stable development and social welfare, too. In the field of medical sciences’ 
postgraduate discipline, the mentioned index has specific role and position because of all-inclusive impressiveness 
on several parts of individual and social life among the health protection and its promotion and also the expanse 
of national and international scientific collaborations. In the present writing, the situation of postgraduates’ health 
education at the scope of medical basic sciences has been surveyed during 40 years after victory of the Islamic 
revolution in comparison with its past period.  
Methods and Materials: The data needed for fulfilling this survey has been obtained with seeking between 
available documentations and enactments issued by responsible departments of deputy for education which have 
legal duty for supervision upon the postgraduate programs such as Council for Basic Medical Sciences, Health 
and Graduate’s Education; outspreading of the medical Universities; curriculum programing of the medical 
sciences.
Results: Before the Islamic revolution, education in medical basic sciences had been limited just to 17 Master 
courses at a few number of Iranian Universities and other for high educational centers. Available data about 
the Ph.D. courses at that period indicate the training of 2 programs respectively in immunology (entitled to 
immunotherapy and serology) and the second one as, epidemiology had been run only at Tehran University. 
Glorious Islamic revolution predisposed backgrounds of the salient growth and prominent development of 
medical basic sciences around the Country which resulted to 81 Master curriculum and 61 Ph.D. programs 
respectively in 901 and 388 course-places are training right now.
Conclusion: The statistical study on situation of academic education’s development for medical basic sciences’ 
disciplines demonstrates the noticeable quantitative growth in Master and Ph.D. degrees and also registered 
medical Universities during a 40 yearly spam. There are solemn attentions to the pattern development of 
academic disciplines coincidentally with daily requirements of the Country and even with more considerations 
on the quality of education process.    

Keywords: Postgraduate Education, Medical Basic Sciences, MSc., Ph.D., Iranian Ministry of Health, Treatment 
and Medical Education, Islamic Revolution of Iran.
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