ثررسی زیسگبُ اسبتیس پسضكی ثبلیٌی ٍ علَم پبیِ زر ذػَظ ٍ

رضب جَزی ٍ ّوكبراى
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مغفول ماندن عدالتمحوری آموزش عالی سالمت در «برنامه تحول و نوآوری آموزش» و «سند
گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمت»
*2

رزیتا رضایی ،1اسماعیل اکبری

زٍاززُ سیبست کلی تسٍیي ٍ ثِ زاًطگبُّابی علاَم پسضاكی

ایي سطَر اعتقبز زارًس کِ راُاًسازی هجتوع عبلی سالهت ثاب

کطَر کِ زر قبلت کاالى هٌابق سابزهبًسّی ضاسُاًاس (،)1

رٍح عسالت قلجی کِ اسابس ساٌس گساترش جغرافیابیی زر

اثالغ ضس .زٍ ثستِ هْن ایي ثرًبهِ کاِ تَساد زاًطاگبُّابی

آهَزش عبلی سالهت ٍ ثرًبهاِ تحاَل ٍ ًاَآٍری زر آهاَزش

کاالى هٌابق زر لابل پایگیاری ّسات« ،ثساتِ آهااَزش

عبلی سالهت است ،زر تٌبقض کبه ّست .تَسعِ رضتِّبی

پبسااادگاااَ ٍ عاااسالت هحاااَر» ٍ «آهااابیص سااارزهیٌی،

کاابرزاًی (ٍ یااب لتاای کبرضٌبساای) زر قبلاات هجتوااع عاابلی

هبهَریتگرایای ،تورکسززایای ٍ تَاًوٌسسابزی زاًطاگبُّاب»

سالهت زر هٌبق کنتار ثرذاَرزار ثبعا هایضاَز جَاًابى

هاایثبضااسّ .اار زٍ ثسااتِ ثاار هجٌاابی زٍ سیبساات کااالى

هستعس ایي هٌبق ثب تَجِ ثِ ترػیع اهتیابزات ثاَهی ،ثاِ

(ًْبزیٌِسبزی رٍیكرز آهَزش پبسادگاَ زر ًظابم ساالهت ٍ

هقبقع پبییي تحػایلی ساَ زازُ ضاًَس .زرهقبثا جَاًابى

گسترش عسالت زر آهَزش عبلی سالهت) قرالای ضاسُاًاس.

هٌبق ثرذَرزار اهكبى ازاهِ تحػی زر رضتِ/هقبقع ثابتتر

هطبلعبت زیبزی از جٌجِّبی هرتلف ثرًبهِ تحاَل ٍ ًاَآٍری

را زارًس .ایي هسئلِ زر ثلٌسهستً ،بذَزآگبُ جَاًابى هٌابق

را ثعس از اجرا هَرز ثررسی قارار زازُاًاس ( .)2آىچاِ ّان زر

کنتر ثرذَرزار را ثاِ ساوت رضاتِّابی کابرزاًی هْابرتی ٍ

سٌس گسترش جغرافیبیی زر آهَزش عبلی ساالهت ٍ ّان زر

لرفِای سَ ذَاّس زاز کِ هیتَاًس ثبع ّسررفت جَاًابى

ثستِ آهَزش پبسادگاَ ٍ الجتاِ جاسیتار زر ثساتِ آهابیص

هستعس کطَر ضَز.

سرزهیٌی هَرز تَجِ قرار گرفتِ است ،راُاًسازی هجتوعّبی

ثِ عالٍُ زر سٌس گسترش جغرافیبیی آهَزش عابلی ساالهت،

عبلی سالهت (ثِ تعساز  240هَرز تب پبیبى  )1404زر کطاَر

یكی از اّاسا راُاًاسازی هجتواع عابلی ساالهت ،ثرگاساری

است .ثراسبس سٌس گساترش جغرافیابیی زر آهاَزش عابلی

زٍرُّبی هْبرتی ٍ لرفِای هرتجد ثب رضتِّبی علَم پسضكی

سالهت ،تَغایِ ضاسُ تاب زر ضاْرّبی کانتار ثرذاَرزار ثاب

است .ایي زرلبلی است کِ زر هَرخ  55/4/13آییيًبهِ ًظبم

استفبزُ از تَاى آهَزضی هَجاَز زر ضاجكِّابی ثْساضات ٍ

آهَزش هْبرتی ٍ لرفِای ٍزارت ثْساضت ثِ زاًطگبُّب اثالغ

زرهبى ،هجتواعّاب راُ اًاسازی ضاًَس تاب ثتَاًٌاس زٍرُّابی

ضس کِ اجرای آى ثِ ازارُ آهَزش هساٍم زاًطاگبُّاب ساررزُ

هْبرتی ،لرفِای ،هقبقع کبرزاًی ٍ لتی ثعضی از رضتِّبی

ضسُ است .ثِ ایي ترتیت تبسیس هجتوع عبلی سالهت ثارای

نویسننندم مسنن ول اسااوبعی اکجری،گاارٍُ فیسیَلااَشی ،زاًطااكسُ پسضااكی ،زاًطااگبُ

ثرگااساری زٍرُّاابی هْاابرتی ٍ لرفااِای ی ا

رزیتب رضابیی ،گارٍُ پرساتبری ،زاًطاكسُ پرساتبری ٍ هبهابیی لضارت زیٌات(س) آها ،

هحسَة هیضَز.
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ثرًبهِ تحَل ٍ ًَآٍری زر آهَزش عبلی سالهت کِ ثر هجٌابی

کبرضٌبسی را ثراسبس ًیبز هٌطقِ پرٍرش زٌّاسً .گبرًاسگبى
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