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 علوم آموزش در نوآوری و تحول یبرنامه استقرار در رسانه ظرفیت از مندیبهره
 عملی تجربه یک پزشکی؛

 

 4،*پورعباسی عطاءاله ،3الحسینی نقوی سلمازسادات ،2اکبری حمید ،1خیری زهرا

 

های کلیی کویور در عنوان سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بهبسته :و هدف زمینه

گیری از مراحل اجرای این برنامه بهره یارتقای آموزش علوم پزشکی تدوین و در حال اجرا است. در کلیه

 یهیا ویورت گرفیت. ایین مقالیه بیه شیر  ت ربیهها در راستای نهادینه سازی این بسیتهظرفیت رسانه

 پردازد. ها میها در اجرای این بستهبرداری از ظرفیت رسانهبهره

پورتیال جیامم معاونیت نفعان کلیدی شناسایی و برای ارتبیا  بیا ایویان در گام اول ذی :بررسیروش 

هیای اجتمیاعی و... بیرای ا ی   آموزشی وزارت بهداشت ارتقاء پیدا کرد و همچنین از خبرنامیه، شیبکه

 برداری شد. ها بهرهرسانی به ذینفعان این بسته

ط هریک از  ور متوسخبر در پورتال قرار گرفت که به 151تاکنون تعداد  1334از ابتدای سال  ها:یافته

هزار نفر از اعضای هیات  25خبرنامه منتور و برای حدود  11بار بازدید شده است. تعداد  555ار این اخب

تا  1555 ور متوسط هر خبر بین ها ارسال شد. اخبار در کانال تلگرام نیز قرار گرفت که بهعلمی دانوگاه

 بار بازدید شده است.  1555

ترین عوامل دخییل نفعان اسناد سیاستی یکی از مهمیبرقراری ارتبا  و ا    رسانی به ذ گیری:نتیجه

های تحول و نیوآوری در استقرار این اسناد است. باتوجه به اقدامات وورت گرفته در راستای اجرای بسته

سیازی و ای در دسترس نیازمند بیازنگری و بهینیهرسد ابزارهای رسانهنظر میدر آموزش علوم پزشکی، به

 تحلیلی و توجیهی مورد توجه قرار گیرد. یبا رویکرد جنبه ای بیوترمحتوای رسانه

 

 پزشکی آموزش، نوآوری، تحول، رسانه،ها: کلید واژه
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 مقدمه

یکی از عناور مهم برای تحول، بقاء و رسیدن به 

 از یکی س مت(. 1ها، عامل انسانی است )اهداف سازمان

های س مت نظام و باشدیم جوامم یتوسعه مهم ارکان

 به هادولت یدیکل ارکان ازدر تمامی کوورهای جهان 

از جمله زیرساخت های الزم برای پیوبرد . دیآیم حساب

اهداف و ارتقای نظام س مت توسعه نیروی انسانی بخش 

س مت در راستای پاسخگویی به نیازهای س مت جوامم 

 است.

های نظام س مت جمهوری اس می ایران نیز  ی سال

اخیر با تغییراتی مواجه بوده و عواملی از جمله تغییر 

های جدید، تغییرات بافت ها، ظهور فناوریالگوی بیماری

جمعیت و... سبب شده تا دست اندرکاران س مت کوور با 

ی آموزش شرایطی روبرو شوند که نیاز به تغییر در حوزه

 کند. درعلوم پزشکی کوور را بیش از پیش نمایان می

های تحول تدوین برنامه 1334همین راستا از ابتدای سال 

عنوان گام چهارم و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به

 ر  تحول نظام س مت آغاز شد. تدوین و  راحی مدل 

ی ها در سه فاز شامل تدوین برنامهاجرای این برنامه

های تحول و ی س مت، تدوین بستهآموزش عالی حوزه

موزش علوم پزشکی و  راحی مدل اجرای نوآوری در آ

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در بسته

ی آمایش سرزمینی آموزش عالی س مت قالب مصوبه

 وورت پذیرفت. 

تواند اجرای ها نمیآمیز برنامهتدوین موفقیت

(؛ بنابراین الزم است 2ها را تضمین نماید )آمیز آنموفقیت

ها تا با استفاده از ابزارهای مناسب اجرای این برنامه

نفعان و همسوسازی ایوان با پیگیری شود. شناخت ذی

روند اجرای برنامه اولین گامی است که در اجرای 

حولی باید مدنظر قرار گیرد. در این بین های تبرنامه

سزایی در ها یکی از ابزارهایی هستند که نقش بهرسانه

های سازمانی نفعان و تسهیل اجرای سیاستارتبا  با ذی

ها به انحاء مختلف در (. قابل ذکر است رسانه3دارند )

کنند و در ها ایفای نقش میگذاری سازمانفرآیند سیاست

ین فرایند از تنظیم اسناد سیاستی تا اجرا تمامی مراحل ا

 (.4) ها نقش دارندو ارزیابی این سیاست

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نیز بسته

های کلی کوور در ارتقای آموزش علوم عنوان سیاستبه

ی مراحل این فرایند، که در پزشکی تدوین شد و در کلیه

ها گذاران و م ریان از نقش رسانهباال ذکر شد، سیاست

گیری از ظرفیت غافل نبودند و اقدامات متعددی با بهره

ها سازی و اجرای این بستها در راستای نهادینههرسانه

 وورت گرفت. 

های تحول و نوآوری سال از اب غ بسته 2 ی حدود 

های علوم پزشکی در آموزش علوم پزشکی به دانوگاه

کوور و با توکیل منا ق آمایوی و واسپاری 

ها و های موترک و ویژه به این منا ق و دانوگاهماموریت

کت نهادهای مرتبط با آموزش علوم همچنین جلب موار

های علمی گروه پزشکی، اقدامات پزشکی نظیر ان من

های ها در دانوگاهزیادی در راستای اجرای این برنامه

های منا ق آمایوی کوور وورت علوم پزشکی و دبیرخانه

(. لذا ضروری است تا این 5) گرفته و در حال ان ام است

رسانی شود تا ضمن ای اد اقدامات به نحو شایسته ا    

های علوم سازوکار انگیزشی در سطح کوور، دانوگاه

پزشکی و نهادها از اقدامات یکدیگر مطلم شده و بتوانند از 

های تحول و ت ربیات موفق در راستای اجرای بهتر بسته

 نوآوری در آموزش علوم پزشکی بهره برداری نمایند. 

ط عمومی را های جدید ونعت روابتکنولوژیهمچنین 

توان کند، تا جایی که نمیناگزیر دستخوش تحوالت می

کسب و کار  یبدون تغییر ادامه داد. بنابراین، برای توسعه

ها برای رساندن پیام انوا  رسانه یضروری است از همه

(. یکی 8) استفاده کرد  ور وحیحبه ،درست به مخا ب

ناسب با متهای اجتماعی است که ها شبکهاز این رسانه

سرعت و  کندنیاز کاربران، فرهنگ و زبان ایوان تغییر می
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های اجتماعی شبکه. نور زیاد و تأثیرگذاری باالیی دارند

امکاناتی نامتناهی برای برقراری ارتبا  بین کاربران دارند 

که من ر به افزایش موارکت مردم در فرآیندهای 

ا در همین راستا ب .گوناگون اجتماعی گردیده است

های مرتبط با ها سعی شده تا پیاماستفاده از انوا  رسانه

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به بسته

 ها مخابره شود. نفعان این بستهذی

ی معاونت ی حاضر به اختصار به شر  ت ربهنوشته

آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

ها در اجرای هبرداری از ظرفیت رسانخصوص بهره

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بسته

 پردازد.می

 

 مواد و روش بررسی

های تحول و نوآوری در آموزش پس از تدوین بسته

های ها، در واقم این دانوگاهعلوم پزشکی و اب غ این بسته

بایست با همراهی علوم پزشکی کوور بودند که می

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ها را در سطح ملی محقق نمایند. برای اهداف این بسته

ود تا تمامی مدیران، کارشناسان و اعضای این کار الزم ب

های تحول و ها ضمن آشنایی با بستههیأت علمی دانوگاه

های اجرایی نوآوری در آموزش علوم پزشکی با سیاست

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه شده و در 

 ها را پیاده نمایند. ها این سیاستاین بدنه، دانوگاه

های تحول و نوآوری در زی بستهسامنظور نهادینهبه

های الزم آموزش علوم پزشکی و همچنین ای اد زمینه

نفعان کلیدی این ها الزم بود ذیبرای اجرای این بسته

ها و ا  عات مرتبط با این برنامه شناسایی شوند و پیام

های در دست اقدام معاونت آموزشی ها و برنامهبسته

نحو مقتضی پزشکی بهوزارت بهداشت، درمان و آموزش 

نفعان این حوزه قرار گیرد. در واقم شناسایی در اختیار ذی

ترین مراحل اجرای یک نفعان اولین و یکی از مهمذی

برنامه است چرا که اگر به هر دلیلی هر یک از این 

رسانی درست به نفعان شناسایی نووند و یا ا   ذی

موک تی  ایوان وورت نپذیرد در مراحل مختلف کار با

 مواجه خواهیم بود. 

ای برای پس از شناسایی مخا بان حوزه، تدابیر ویژه

ی آموزش علوم پزشکی نفعان حوزها    رسانی به ذی

در سراسر کوور اتخاذ گردید. در این راستا با توکیل 

ی معاونت آموزشی وزارت شورای عالی فناوری حوزه

جلسات متعدد و با بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ی 

نظر کارشناسان امر پورتال جامم معاونت آموزشی وزارت 

عنوان مرجم اولی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به

درج اخبار و ا  عات مرتبط با آموزش علوم پزشکی 

کوور، به روزرسانی شد و مطابق با استانداردهای ملی و 

 (.1) المللی  راحی گردیدبین

های معاونت مل اخبار تمامی حوزهمنظور پوشش کابه

آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک نفر 

ها در تمامی دبیرخانه ها، رابط برای انعکاس اخبار حوزه

ها و ادارات معاونت آموزشی انتخاب و کمیته مدیریت

روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با حضور 

ی روابط ناسان حوزهبرخی مدیران ارشد معاونت، کارش

های مختلف شکل گرفت و عمومی و رابطین حوزه

منظور توانمندسازی این های آموزشی متعددی بهدوره

های تحول و ی پوشش اخبار مرتبط با بستهتیم در زمینه

 نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد. 

ی معاونت آموزشی رغم جامعیت پورتال حوزهعلی

تر و بهتر به منظور ا    رسانی جاممهوزارت بهداشت، ب

ی حوزه، انتوار خبرنامه نفعان شناخته شدهتمامی ذی

ی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، الکترونیک حوزه

به  1334درمان و آموزش پزشکی از اردیبهوت ماه 

 (. 1) وورت ماهیانه آغاز گردید

خبرنامه، که تمامی اخبار درج شده در پورتال معاونت 

گیرد، در موزشی وزارت بهداشت  ی یک ماه را در بر میآ
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شود؛ بخش اول به رویدادها و اخبار بخش  راحی می 4

مرتبط با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی اختصاص دارد، بخش دوم رویدادهای 

ی آموزش علوم پزشکی، در بخش سوم المللی حوزهبین

شود و های علوم پزشکی درج میزموناخبار مرتبط با آ

های بخش آخر به رویدادهای منا ق آمایوی و دانوگاه

های تحول و نوآوری ی بستهعلوم پزشکی کوور در زمینه

 در آموزش علوم پزشکی اختصاص دارد. 

های علوم پزشکی کوور ای با دانوگاه ی مکاتبه

آدرس پست الکترونیک تمامی اعضای هیات علمی، 

ی آموزش اخذ گردید و ن و افراد مرتبط با حوزهمدیرا

شود. ی ماهیانه برای تمامی این افراد ارسال میخبرنامه

بدیهی است با نور این خبرنامه، مخا بان حوزه، قدرت 

انتخاب در نو  ا  عات دریافتی و ا  عات ارسالی که به 

شود را داشته و سر فروت وندوق پستی شان وارد می

 .العه خواهند کردها را مطآن

منظور دسترسی دانو ویان علوم پزشکی کوور به به

ی آموزش، این خبرنامه هر ماه در سامانه خبرنامه حوزه

سما، که برای ان ام امور آموزشی دانو ویان و اساتید 

شود و از علوم پزشکی کوور  راحی شده، بارگذاری می

دارد.  این  ریق نیز در دسترس دانو ویان و اساتید قرار

همچنین بخوی نیز در پورتال معاونت آموزشی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خبرنامه اختصاص 

یافته تا مخا بان حوزه با مراجعه به این آرشیو بتوانند به 

 اخبار به تفکیک ماه و سال دسترسی داشته باشند.

تر خبرنامه منظور ارسال وسیماقدام دیگری که به

زشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت آمو

های علوم ی رابطین دانوگاهوورت گرفت، ای اد شبکه

ای از معاونین آموزشی پزشکی کوور بود.  ی مکاتبه

ها خواسته شد تا فردی را جهت دریافت و توزیم دانوگاه

خبرنامه به اعضای هیأت علمی و سایر افراد مرتبط با 

وگاه معرفی نمایند. با پیگیری آموزش علوم پزشکی در دان

این کار و توکیل شبکه، خبرنامه و آدرس آن در پورتال 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت به پست الکترنیک رابط 

هر دانوگاه ارسال و از  رق مختلف نظیر پست الکترنیک 

و اتوماسیون اداری برای مخا بین مربو ه در دانوگاه 

 شود. ارسال می

ی آموزش علوم همچنین کانال تلگرام اخبار حوزه

منظور ا    رسانی به اندازی شد و بهپزشکی کوور راه

(. تیتر و آدرس 5گیرد )مخا بین مورد استفاده قرار می

شود و افراد اخبار در پورتال معاونت در کانال درج می

وورت گزینوی اخبار مورد توجه خود را در توانند بهمی

یگیری نمایند. آدرس کانال تلگرام معاونت پورتال پ

آموزشی نیز در ابتدای خبرنامه برای تمامی مخا بان 

تر اخبار به ارسال شده تا بتوانند برای دریافت به هنگام

 این کانال مراجعه نمایند. 

با موارکت اعضای کمیته روابط عمومی معاونت 

آموزشی و از  ریق مسیرهای ارتبا ی که ذکر شد، 

های تحول و نوآوری در ی اخبار مرتبط با اجرای بستهتمام

آموزش علوم پزشکی در ستاد وزارت بهداشت به مخا بان 

 گردد.ی آموزش علوم پزشکی ارسال میحوزه

منظور ا    رسانی درخصوص اقدامات وورت به

گرفته در نهادهای دست اندرکار آموزش علوم پزشکی در 

نوآوری در آموزش علوم های تحول و راستای اجرای بسته

پزشکی، ضمن ا    رسانی درخصوص امکان درج اخبار 

وردهای های علمی، بها، منا ق آمایوی، ان مندانوگاه

تخصصی و فوق تخصصی و... در سایت، خبرنامه و کانال 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ر پزشکی، این امکان فراهم شده تا نهادهای مربو ه اخبا

خود را از  ریق پست الکترونیک و اتوماسیون اداری 

ی آموزش ارسال کرده تا به تمامی دست اندرکاران حوزه

 رسانی شود. علوم پزشکی ا   
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 هایافته

که مصادف با آغاز فرایند تدوین  1334از ابتدای سال 

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است، برنامه

ها در ستاد ایی سازی این برنامهخبر درخصوص اجر 151

های علوم وزارت بهداشت و منا ق آمایوی و دانوگاه

پزشکی کوور تدوین و در پورتال معاونت آموزشی وزارت 

 ( 1بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج شده است )

 ی این مدت از اخبار درج شده در پورتال معاونت 

و جمعاً  با بازدید شده 555 ور میانگین آموزشی به

بار از پورتال جامم بازدید شده است )نمودار  1،155،558

1.) 

شماره از خبرنامه معاونت آموزشی وزارت  11تاکنون 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتور شده که برای 

های علوم هزار عضو هیأت علمی در دانوگاه 25حدود 

پزشکی کوور از  ریق پست الکترونیک و همچنین 

گردد و دانو ویان علوم ها ارسال مینوگاهرابطین دا

ی سما م حظه می پزشکی نیز این خبرنامه را در سامانه

 نمایند.

کانال تلگرام اخبار آموزش علوم پزشکی کوور در 

نفر در این  1535راه اندازی شد و تاکنون  1334آذرماه 

نمایند. اخبار درج کانال عضو شده و اخبار را دنبال می

بار بازدید  1555تا  1555کانال نیز بین  شده در این

  شود.می

 

 بحث و نتیجه گیری

نفعان و همچنین ا    برقراری ارتبا  مؤثر با ذی

رسانی به مخا بان اولی یک سند سیاستی که عموماً 

ترین عوامل شود، یکی از مهمافراد جامعه را شامل می

ها و تحقق اهداف دخیل در استقرار اثربخش سیاست

های های مختلف است. بستهاسناد سیاستی در حوزه

عنوان یکی علوم پزشکی نیز بهتحول و نوآوری در آموزش 

ی آموزش عالی س مت ترین اسناد سیاستی حوزهاز مهم

از این قاعده مستثنی نبوده و متولیان تدوین این برنامه، از 

نفعان ابتدا برای تحقق ارتبا  اثربخش با ذی

ی حاضر به راهکار های الزم را داشتند. مقالهریزیبرنامه

ه برای این منظور پرداخته و برداری از ظرفیت رسانبهره

براساس نتایج منعکس شده، به نظر تا حد مناسبی در 

 هایی حاول شده است. اجرایی سازی این راهکار موفقیت

 115تا پیش از اتخاذ این راهکار،  ی یک سال حدود 

ی معاونت آموزشی قرار خبر بر روی پایگاه اینترنتی حوزه

زمان تدوین این مقاله، این گرفته بود در حالی که تا 

سال رسید.  2خبر  ی  152درود رشد به  235میزان با 

دهد که تمرکز بر ظرفیت رسانه و این امر نوان می

مهندسی خبر، اولین گام از سیاست ا    رسانی و تعامل 

نفعان است که باید به آن پرداخته شود. از سوی با ذی

درود رشد، به  125دیگر متوسط آمار بازدید از خبر با 

بازدید رسیده است که این امر نیز نوان  555حدود 

ی نقش پردازش و مدیریت خبر در ارتقای میزان دهنده

 بازدید و جلب نظر مخا ب است.

های اجتماعی در ا    استفاده از ظرفیت شبکه

ای که رسانی از دیگر دستاوردهای این راهکار بود. به گونه

نی در شبکه اجتماعی تلگرام توکیل کانال ا    رسا

مندی از این ظرفیت فراهم نمود. زمینه را برای این بهره

عضو آغاز به کار  255این کانال در ابتدای توکیل با تعداد 

نفر  1535نمود و تا زمان تدوین این مقاله اعضای آن به 

ی اقبال درودی نوان دهنده 155رسید. این رشد حدود 

های اجتماعی ر از  ریق شبکهمخا بان به دریافت اخبا

رسان است. رشد مخا بان این کانال ا    رسانی، بر پیام

میزان بازدید اخبار مندرج در سایت نیز اثرگذار بوده و در 

این راستا شاهد روند نزولی مواهده اخبار سایت به 

 های اخیر هستیم.موازات افزایش اعضای کانال در ماه

ی در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که حوزه

های نظام آموزش عالی س مت بر خ ف سایر حوزه

س مت از قبیل بهداشت و درمان که مخا ب عام از بستر 
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 کنند، مخا بانجامعه را جذب اخبار تحوالت خود می

خاص خود را دارد که این مخا بان عموماً مسئوالن و 

مدیران دانوگاهی و دانو ویان و دانش آموختگانی 

ها و یا فرایندهای آموزشی، ی آزمونواسطههستند که به

باشند. لذا نباید انتظار داشت که مخا ب این حوزه می

ها در ی آموزش، آن گونه که اخبار سایر حوزهاخبار حوزه

های خبری عام مورد اقبال قرار ها و سایتخبرگزاری

گیرند، از سوی مخا ب پیگیری شود. این امر ای اب می

کند تا برقراری ارتبا  با مخا بان خاص این اخبار که می

های تحول آموزش را فراهم ی تحقق بهینه سیاستزمینه

ای درست و متناسب شرایط ایوان اجرا کند، با شیوهمی

ای در رسد ابزارهای رسانهنظر میستا بهگردد. در این را

سازی بوده و محتوای دسترس نیازمند بازنگری و بهینه

ی تحلیلی و توجیهی ای باید بیوتر با رویکرد جنبهرسانه

 مورد توجه قرار گیرد.
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Using Media in Implementation of packages for 
reform and innovation in medical education; 

Practical experience 
 

Zahra Kheiry1, Hamid Akbari2, Solmaz Sadat Naghvai Alhosseini3, Ata pourabbasi4,* 
 
 

 

Abstract 
 
Background: The packages for reform and innovation in medical education is running as the 
main national policy of Iran in the field of higher health education. Media is used as the pow-
erful issue in implementing these policies during last 2 years. Author have tried to explain 
their experiences in this regard. 
 
Methods: Key stakeholders were identified in the first step, the portal of education deputy of 

ministry of health was developed to make effective contact with them. Also digital newspaper 

and virtual social network were used for publishing news and event in the field of medical ed-

ucation. 

 

Results: Totally 851 news with average visiting rate of 500 were uploaded in portal since 

March 2015. Seventeen digital newspapers were published for about 20 thousand of faculty 

staff via email service. Each News also were shared in virtual social network with visiting rate 

of 1000 – 1500. 

 

Conclusion: Communication with stakeholders is one of the main factors in implementation 
of policies and acts. With this experience, it seems media can play a vital role in 
implementation of packages for reform and innovation in medical education. It is notable that 
contents of media should be more analytic in order to have more effectiveness in this regard. 
 
Keywords: Media, Reform, Innovation, Education, Medical 
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