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 رانیا یدر آموزش علوم پزشک تیفیک یابیارز یندیو فرا یروند تحولات ساختار
 

اپور شهر چند آموزش پزشکی در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و حداقل به دوران فعالیت و شکوفایی دانشگاه جندی

آموزشی علوم پزشکی به دوران اخیر و پس از تأسیس دارالفنون معنای های اندازی دورهگردد اما پزشکی نوین با راهباز می

ها ی پزشکی آن سرعتی مضاعف گرفت. با افزایش تعداد دانشگاهعملی پیدا کرد و پس از تأسیس دانشگاه تهران و دانشکده

یت ر خصوص کیفهایی دهای پزشکی و سپس سایر علوم پزشکی، به تدریج دغدغهدر سطح کشور و به تبع آن دانشکده

و به دنبال تصویب قانون تشکیل شورای  ۴۵۳۱های آموزشی ایجاد شد. در سال آموختگان و متعاقب آن کیفیت دورهدانش

آموزش پزشکی و تخصصی کشور در مجلس شورای ملی وقت، این شورا در وزارت علوم تشکیل شد. از جمله اقدامات این 

مه و های دانشنااندرکار برگزاری آزمونبود که از آن زمان به صورت مرتب دست های ممتحنه و ارزشیابیشورا تشکیل هیأت

های دوره آموختگانتأیید صلاحیت دانش آموختگان دوره های تخصصی بوده است. بر خلاف ارزیابی و تأیید صلاحیت دانش

ز و د صلاحیت آموزشی مراکتخصصی که در قریب به پنجاه سال گذشته بدون توقف اجرا شده، موضوع ارزشیابی و تأیی

های علوم پزشکی با افت و خیز فراوان مواجه بوده است. به طور کلی می های آموزشی تخصصی و به تبع آن کلیه رشتهدوره

 توان قریب به پنجاه سال گذشته را به چهار مقطع کلی تقسیم کرد:

های اولیه تأسیس شورای آموزش پزشکی و تخصصی و متعاقب آن وقوع : این دوران که مقارن با سال۴۵۳۱تا  ۴۵۳۳

موزشی های آی ارزشیابی و تضمین کیفیت دورهای در زمینهانقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی بود، عملاً فعالیت عمده

 علوم پزشکی انجام نشد. 

های اقتصادی و علمی بود همراه شد با صادف با تلاش کشور جهت بازسازی زیرساخت: این دوره که م۴۵۳۱تا  ۴۵۳۱

 ر نظر خبرگان. های بیرونی مبتنی بآغاز دو دسته اصلی ارزشیابی که عبارت بودند از ارزشیابی درونی مبتنی بر هدف و ارزشیابی

 آموزی ازبخشی متقن و جامع در کشور با درسهای اعتبارهای مربوط به استقرار نظام: شروع جدی فعالیت۴۵۳۱تا  ۴۵۳۱

 های بیرونی و درونی. تجربیات یک دهه گذشته و تلاش برای کاهش از فاصله ارزشیابی

مقاله  در این های مختلف علوم پزشکیهای اعتباربخشی در حوزه: تسریع در روند استقرار و فعالیت نظام۴۱۱۱تا  ۴۵۳۱

های بندی به تحولات ساختاری و فرایندی مربوط به ارزشیابی و تضمین کیفیت دورهقسیمکنیم تا در چارچوب این تتلاش می

 آموزشی علوم پزشکی بپردازیم.

 


