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  *جذب، اشتغال و آموزش مدارك پزشكي در استان اصفهان
  

  2ليال قادري نانسا، 1سيما عجمي

 

  چكيده
خصوص تخصص خاص و بستر مناسب آموزشي از قبيل تعداد به نيازهاي جامعه در  ياساسبه طور شاخص پذيرش دانشجو  :مقدمه

مقاله حاصل پژوهشي  بنابراين اين. بستگي دارد تحصيلي ي هآن رشتاستادان، فضاي آموزشي، منابع آموزشي و تسهيالت آموزشي براي 
مدارك پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي  ي تعيين شاخص پذيرش دانشجو، اشتغال و آموزش در مقاطع مختلف رشته هدف است كه با

  .است انجام گرديده 1385اصفهان در سال 
دانشجويان پذيرفته شده، دانش  ي پژوهش شامل كليه ي جامعه. بوده است حليليمطالعات ت ي اين مطالعه از دسته :بررسيروش 

آموختگان، مدرسين گروه مدارك پرشكي و شاغلين واحدهاي مرتبط با مدارك پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از بدو 
لف در استان اصفهان تا سال هاي مخت سسات و سازمانؤ، م)1385تا سال  1368يعني از سال (مديريت و اطالع رساني  ي سيس دانشكدهأت

. ييد شدأمتخصصان ت ي وسيلهه ها، چك ليستي بود كه بر اساس اهداف پژوهش طراحي و روايي آن ب آوري داده ابزار جمع. بود 1385
  .دگرديتحليل  SPSSافزار  ها به كمك آمار توصيفي و تحليلي و نرم يافته
نهايت تا در اند و  نشجو در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پذيرفته شدهدا 586، 1385 پايان سالتا  1368از سال  :ها يافته
نيمي از شاغلين در واحدهاي مدارك پزشكي  بيش از. اند شده آموخته دانشدانشجو در مقاطع ذكر شده  526تعداد  1386سال  پايان

 نشان داد Chi-Squareآزمون نتايج . خيتي با شغل آنها نداردكه هيچگونه سن استان اصفهان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و كمتر هستند
هاي مربوط به پذيرش دانشجو،  اما از شاخص. هاي سازماني مدارك پزشكي اشغال شده با تخصص افراد مطابقت نداشت كه پست

  .دشاخص تخصيص منابع و امكانات به دانشجويان در حد خيلي خوب و شاخص تعداد هيأت علمي در حد مطلوب بو
ولي ، خوب بوده دانشجويان در حد خيلي شاخص تخصيص منابع و امكانات ب ،هاي مربوط به پذيرش دانشجو شاخصاز  :گيري نتيجه

تبديل كارشناسي ناپيوسته به كارشناسي ( كارشناسي ي و پيوسته شدن دوره اين رشته كارشناسي ارشد ي اندازي جديد دوره راهبا توجه به 
براي جذب نيرو الش بيشتري تبهتر است  مطلوب بود و مديرانناعلمي ت أهياعضاي  عدادت از نظر گروه مدارك پزشكي، )پيوسته

دفتر امور استخدامي با راهكارهايي را  ، مسؤوالن بايدآموختگان مدارك پزشكي دانشتوجه به تعداد روزافزون  با ،عالوه بر آن .ايندنم
  .تدوين نمايندخصوص عدم جذب و استخدام نيروهاي غير متخصص  هاي مربوط در سازماندر استانداري، كارگزيني و ساير 

  .ياندانشجو؛ مدارك پزشكي ؛اشتغالعلوم؛  آموزش :ي كليديها  واژه
  تحقيقي :نوع مقاله

  23/7/90 :پذيرش مقاله    13/7/90 :اصالح نهايي    18/9/88: مقاله دريافت
  .630- 638 ):5( 8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد .و آموزش مدارك پزشكي در استان اصفهان جذب، اشتغال. قادري نانسا ليال، عجمي سيما :ارجاع

 

  مقدمه
با توجه به اهميت وجود متخصصين مدارك پزشكي به عنوان 

دنبال آن ه مديران اطالعات سالمت در نظام سالمت و ب
 عنوانسيس اين رشته در مقاطع مختلف و تربيت اين افراد به أت

شايسته است تا  ،العات سالمت در سطح كشورمديران اط

باشد كه  مي 285070ي  اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي مصوب به شماره*
  .توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان حمايت شده است

مركز تحقيقات مديريت  ،دانشيار، مديريت اطالعات بهداشتي درماني .1
. ، اصفهان، ايرانزشكي اصفهانپ و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم

  )ي مسؤول نويسنده(
                Email: ajami@mng.mui.ac.ir  

  .كارشناس ارشد، مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران. 2
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 اشتغالو كارگيري ه ب ،تربيتارزيابي فرايند جذب،  نسبت به
مناسب نيروهاي متخصص مدارك پزشكي با توجه به 

 ،ارزيابيبا اين . تدابيري صورت گيردنيازهاي مملكتي 
توان به نقاط قوت و ضعف اين فرآيند پي برد و  مي

  . آن تدبير نمودراهكارهاي مناسبي براي 
ابعاد  ي هر جامعه در كليه ي از آنجا كه رشد و توسعه

ثر از نيروي انساني أسياسي و اجتماعي مت ،فرهنگي ،اقتصادي
مستلزم  ،آموزش ديده است و كسب موفقيت در اين مسير

تربيت نيروهاي  ،)1( آموزش مبتني بر اصول علمي است
مهم هر  ايه متخصص و استفاده از خدمات آنان از چالش

 يتوجه به حفظ و ارتقابنابراين ). 2(سيستم مديريتي است 
و ها  ها در ابعاد مختلف در كنار رشد كمي آن كيفيت دانشگاه

يكي از آموختگان آموزش عالي،  ايجاد اشتغال دانش ي مسأله
ها در كشورهاي  نظران و نيز دولت هاي اصلي صاحب دغدغه

از آنجا  اما). 3، 4( ه استپيشرو و پيشگام در آموزش عالي بود
قضاوت در  ،باشد كه تعريف كيفيت در آموزش عالي مبهم مي

اي كه  ارزشيابي به عنوان وسيله. مورد آن بسيار مشكل است
 ،سازد اين قضاوت را ممكن و مستند نمودن كيفيت را مقدور مي

 ي با ارزشيابي يك برنامه). 5(اي برخوردار است  از اهميت ويژه
توان به ميزان سازگاري و هماهنگي آن برنامه با  مي ،آموزشي

پي برد و قابليت ) يادگيرندگان(هدف  ي نيازهاي فرد و جامعه
ها و ابزار مورد استفاده در آموزش را مشخص كرد و  روش

 ).6(ثر در پيشرفت برنامه را برشمرد ؤعوامل م

ها و فرآيند پذيرش،  سيس دانشگاهأتگذاري در  هدف
اصل بر اساس نياز جامعه و در  ،دانشجوپرورش و تربيت 

ملي  ي ي و توسعهينيازي، خودكفا رسيدن به سطحي از بي
رويه و بدون  بي ،در صورتي كه اين فرآيند. گيرد صورت مي

 عواقب زيادي از جمله ،صورت پذيرد همتوجه به اين م
معضالت  بروز، كار و متوقع بيي  آموخته دانشتوليد نيروي 

از قبيل افسردگي، خودكشي و ساير اجتماعي  - رواني
افزايش مصرف مواد مخدر  ،تني هاي رواني و روان بيماري

به ترك كشور و  آموخته دانشتمايل نيروهاي  روانگردان،
اي  كه اگر به گونه را خواهد داشت مهاجرت به خارج

 ي سوء استفاده ي زمينه، بررسي و اصالح نگرددصحيح 
از  .هاي متخصص ميگردددر جذب اين نيروها  ساير كشور

در هاي صرف شده  اتالف هزينه اين موضوع در واقعطرفي 
هر چند كشورهاي مختلف از  ).7(جهت تربيت آنها است 

آموخته متفاوت  نظر سطح سواد و ميزان توقعات افراد دانش
در كل  هستند، اما از جهت وجود مشكل و لزوم حل آن،

 ).8(شند با ميدر سطح جهاني وجوه مشتركي  داراي

مدارك  آموختگان خود بر روي دانش ي باطني در مطالعه
مديريت و اطالع رساني پزشكي اصفهان  ي پزشكي دانشكده

آموختگان  درصد از كل دانش 2/87اعالم نمود كه حدود 
مدارك پزشكي مشغول به كار  ي مدارك پزشكي در حرفه

ر از اي غي درصد يا سرباز هستند يا به حرفه 8/12باشند و  مي
 ي همچنين مطالعه). 9(باشند  مدارك پزشكي مشغول به كار مي

آموختگان مدارك پزشكي در  بر روي دانشو روزبهاني ظهور 
يكي از مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد 

دهد  هاي علوم پزشكي ايران و شهيد بهشتي نشان مي دانشگاه
مدارك پزشكي و  ي دهندگان در حرفه درصد پاسخ 54كه حدود 

. اند غير مرتبط مشغول به كار شده ي درصد در حرفه 24
مدارك  ي در حرفه آموختگان ترين علل عدم اشتغال دانش مهم

كه در زمان پژوهش در اين گاني تآموخ پزشكي از ديد دانش
عالقه، ناشناخته بودن اين رشته در نبود حرفه فعاليت نداشتند، 

ي در اين پيشرفت شغلنبود سطح جامعه و حتي بيمارستان، 
بهداشت نظام ندادن به متخصصان اين رشته در اهميت رشته و 

  ). 10(و درمان كشور اعالم شد 
در هر كشور براي جذب، آموزش و بنابراين اصل كار 

بايد مدارك پزشكي،  ي رشته هر رشته اي از جمله اشتغال در
تعيين شاخص در جذب  ي در زمينه نيازسنجي ي بر پايه

صورت  و بستر شغليتجهيزات  ،جو، فضات علمي و دانشأهي
علوم پزشكي  دانشگاهوقت معاونت محترم آموزشي . گيرد

 26/10/1383مورخ  2186 ي ي شماره اصفهان پيرو نامه
 ،پزشكي و بهداشت ي دبير محترم شوراي آموزش علوم پايه

سازي بيشتر، فرآيند به كارگيري اعضاي  به منظور شفاف
نگري در قالب حداقل  و آينده ت علمي در وضعيت موجودأهي

مند شدن اموري كه به  ساله و ضابطه 5 ي يك برنامه
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مربوط  »نسبت استاندارد دانشجو به استاد« شاخص
ها استعالم  هاي آموزشي در سطح دانشكده از گروه ،گردد مي

مدير امور آموزشي و تحصيالت  همچنين). 11(نمود 
مقاطع پذيرش دانشجو در « تكميلي، در مورد شاخص

 ،ها اي به معاونين آموزشي دانشكده ، طي نامه»مختلف
مورد فوق، جوابي  2ها را جويا شدند كه در هر  نظرات آن

هاي بدون پاسخ اين  الؤس. )12( مستدل و علمي اعالم نشد
هاي پذيرش دانشجو در مقاطع  شاخص: كه موارد هستند
مدارك پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي  ي مختلف رشته

هان كدام است؟ آيا استانداردي در اين مورد وجود دارد؟ اصف
مدارك پزشكي  ي آموختگان مقاطع مختلف رشته آيا از دانش
ها و  شود؟ آيا آگهي   هاي شغلي مناسب استفاده مي در جايگاه
  !خواني دارد؟ هاي جذب و استخدام با تخصص افراد هم فراخوان

توان  ا ميه ي هستند كه به كمك آنيابزارها ،ها شاخص
 .هاي مختلف مورد ارزيابي قرار داد وضعيت جامعه را از جنبه

 ي پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف رشتهارزشيابي براي 
با توجه به موارد مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 ي سيس رشتهأرسالت و اهداف ت. 1 :پذيرد زير صورت مي
 ي هاي رشته دورهريزي و ارزيابي  برنامه. 2 مدارك پزشكي

ت علمي أهي. 3مديريت اصفهان  ي مدارك پزشكي در دانشكده
منابع، امكانات و تجهيزات تخصيص . 4 گروه مدارك پزشكي

 ي داده شده براي دانشجويان مدارك پزشكي در دانشكده
هاي  شرايط و سياست. 5 اطالع رساني پزشكي مديريت و

 مال عبارت ازپذيرش دانشجويان مدارك پزشكي كه به طور اج
پذيرش دانشجويان داراي ، هاي پذيرش و اخراج سياست

هاي ارزيابي براي تعيين  روش، دانشكدهصالحيت جهت اهداف 
سسه در ارتباط با ادامه ؤسياست مو  نواقص دانشجويان

 .باشند مي تحصيل دانشجو
توان جايگاه يك جامعه را در  به كمك اين ابزارها مي

اي مشخص نمود و  ز نظر ملي يا منطقهمقايسه با ساير جوامع ا
ها همچنين معيارها و  شاخص. به كمبودها و نواقص پي برد

هاي اجرا شده  هايي مناسب جهت ارزيابي برنامه مالك
جذب، اشتغال و آموزش ميزان هدف اين مقاله تعيين . باشند مي

و پاسخ به اين سوال كه مدارك پزشكي در استان اصفهان بوده 

اي شغلي مدارك پزشكي توسط دانش آموختگان آيا جايگاهه
  . است اين رشته اشغال شده

  
  روش بررسي

. بود تحليليمطالعات  ي وهش از نوع كاربردي و از دستهژاين پ
ي دانشجويان پذيرفته شده به  پژوهش شامل كليه ي جامعه
نفر در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و  526 تعداد

ختگان، مدرسين گروه مدارك آمو كارشناسي ارشد، دانش
مديريت و اطالع رساني  ي سيس دانشكدهأاز بدو ت( شكيزپ

، شاغلين واحدهاي مرتبط با )1385تا سال  1368يعني سال 
مدارك پزشكي به تفكيك  ي مدارك پزشكي، شاغلين رشته

خالي و اشغال ( تحصيلي مستخدم ي محل كار، سمت و درجه
سسات و ؤدر م مرتبط با تخصص مدارك پزشكي) شده

منبع . بود 1385هاي مختلف در استان اصفهان در سال  سازمان
گروه  آموزش،واحد اطالعات دانشجويان و استادان از طريق 

مديريت و اطالع  ي مدارك پزشكي و كارگزيني دانشكده
كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  ي رساني و اداره

شكي اصفهان معاونت كل كارگزيني دانشگاه علوم پز ي اداره
. بود...  مراكز تحقيقاتي و ،ادارات بيمه درمان، پزشكي قانوني،

  . گيري به روش سرشماري انجام شد نمونه
چك ليست ( عدد چك ليست 8ها،  آوري داده ابزار جمع
مدارك پزشكي،  ي شدگان در مقاطع مختلف رشته تعداد پذيرفته

 ي تلف رشتهآموختگان در مقاطع مخ چك ليست تعداد دانش
مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، چك ليست 

مدارك پزشكي در اين دانشگاه، چك ليست  ي استادان رشته
 ي هاي شغلي مربوط به متخصصين رشته مربوط به جايگاه

هاي سازماني  مدارك پزشكي، چك ليست مربوط به پست
مرتبط با تخصص مدارك پزشكي  ي موجود خالي و اشغال شده

هاي مختلف و چك ليست پرسنلي كه  ر مؤسسات و سازماند
هاي سازماني مرتبط با تخصص مدارك پزشكي را اشغال  پست
پايايي  .بود كه بر اساس اهداف پژوهش طراحي شد )اند نموده

هر چك  زمان بررسي هم ابزار گردآوري با استفاده از تكميل
 ي سيلهوه و روايي آن ب نفر از همكاران پژوهش 2ليست توسط 
  . ييد شدأمتخصصان ت
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به كمك آمار  ها اطالعات به دست آمده از چك ليست
 )Chi-Squareآزمون (و استنباطي ) توزيع فراواني( توصيفي
الزم به . حليل قرار گرفتت مورد تجزيه و SPSSافزار  با نرم

هاي  زياد بودن پستذكر است كه در آزمون فرضيه، به دليل 
ها در  گروه ،ها كم بودن فراواني آن مرتبط با مدارك پزشكي و

فراواني بيشتر به همان ي راداهاي  و پست شدهم ادغام 
تحت  ،فراواني كمترداراي هاي  و پستباقي ماندند صورت 

  .شدندها بيان  عنوان ساير پست
  
  ها يافته

نتايج نشان داد كه باالترين درصد فراواني پذيرش دانشجويان 
رصد و بعد از آن مقطع كارشناسي د 5/72در مقطع كارداني با 

درصد و سپس مقطع كارشناسي ارشد با كمترين درصد  1/26با 
نفر پذيرفته  586از مجموع . درصد بودند 4/1فراواني يعني 

شبانه  ي نفر در دوره 205روزانه و  ي نفر در دوره 381 ،شده
  .پذيرفته شده بودند

درصد  50كارشناسي ارشد  ينسبت تعداد استاد به دانشجو
داراي مدرك دكتري تخصصي و  ،درصد اين استادان 75كه  بود

نسبت تعداد استاد به . درصد فوق ليسانس بودند 25اي و  حرفه
 ،درصد اين استادان 15كه  بوددرصد  12دانشجوي كارشناسي 

داراي مدرك  درصد 85داراي مدرك دكتري تخصصي و 
مدارك  ي قابل ذكر است كه رشته. كارشناسي ارشد بودند

تا سال  1368اصفهان از سال  دانشگاه علوم پزشكي پزشكي در
داراي  ،در سه مقطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد 1385

  . نفر مدرس مدعو بوده است 4ت علمي و أنفر عضو هي 3
مدارك پزشكي در  ي در مجموع يكي از استادان رشته

 1368سيس سال أدانشگاه علوم پزشكي اصفهان از بدو ت

كنون داراي مدرك  مديريت و اطالع رساني تا ي دانشكده
 )نفر 3( دكتري تخصصي و بقيه داراي مدرك كارشناسي ارشد

  ).1 جدول( اند بوده
تعداد از جمله  مواردي فوق،هاي  شاخصعالوه بر 

 ،)كالس 8(هاي تخصيص داده شده در طول هفته  كالس
   فتههاي تخصيص داده شده در طول ه   تعداد صندلي

 ، تعداد كامپيوتر)عدد 10(، تعداد كتب مرجع در گروه )عدد 207(
جمعا  ،عدد 4 ها عدد و در اتاق فوق ليسانس Skill lab 3در (
ديداري شنيداري در وسايل دفعات استفاده از و تعداد  )عدد 7

  .نيز بررسي شدند )اورهد 2 و پروژكتور 2( روز
ل هاي جذب و اشتغا از شاخص حاصلهاي  يافته

ها نشان  يافته. بيان شده است 3و  2آموختگان در جداول  دانش
هاي  نفر شاغل، كه پست 479درصد از مجموع  5/50داد كه 

اند، داراي  سازماني مرتبط با مدارك پزشكي را اشغال كرده
. اند درصد داراي مدرك فوق ليسانس بوده 8/0مدرك ديپلم و 
دارك پزشكي و نفر شاغل م 171بهداشت با  ي همچنين شبكه

و درمانگاه و  2و  1 ي بعدي مراكز بهداشت شماره ي در مرحله
و شريعتي، بيشترين شاغلين مدارك ) س(بيمارستان الزهرا 

پزشكي را اغلب با پست متصدي پذيرش، آمار و مدارك 
  ).2جدول (اند  پزشكي به خود اختصاص داده

 بيشترين پست سازماني موجود خالي ،3با توجه به جدول 
در شهرهاي اصفهان،  ،مرتبط با تخصص مدارك پزشكي

  .باشد آباد و فالورجان مي نجف
كه  آزمون فرضيه نشان داد از آمدهنتايج به دست 

هاي سازماني مدارك پزشكي اشغال شده با تخصص افراد  پست
، Chi-Square ،01/0 < Pبر اساس آزمون ( مطابقت نداشت
  ).صفر رد شد ي بنابراين فرضيه

  
  حسب نوع استخدام مدارك پزشكي بر ي توزيع درصد فراواني استادان رشته :1ل جدو

  

 كل
   استخدام

 طرحي مدعو  رسمي  مقطع
 تعداد درصد تعداد درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

  كارشناسي ارشد  1  100  2  50  3  75  6  7/66
  يدكتر  0  0  2  50  1  25  3  3/33

  جمع  1 100 4 100  4 100  9  100
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 توزيع درصد فراواني مدرك تحصيلي شاغلين :2جدول 

  واحدهاي مدارك پزشكي
 درصد فراواني فراواني  مدرك تحصيلي
 5/11 55  زير ديپلم
 5/50 242  ديپلم
 3/22 107  كاردان
 8/14 71  كارشناس

 8/0 4  كارشناس ارشد
 100 479  جمع

  
هاي سازماني موجود خالي  توزيع درصد فراواني پست: 3جدول 

  حسب شهر با تخصص مدارك پزشكي برمرتبط 
 درصد فراواني فراواني  شهر
 5/39 45  اصفهان

 8/1  2  خميني شهر
 8/1  2  خوانسار
 9/0  1  لنجان

 6/9 11  نجف آباد
 5/3  4  ينينا

 4/4  5  فريدن
 8/1  2  فريدون شهر
 3/5  6  شهرضا
 9/7  9  فالورجان
 8/1  2  مباركه

 4/4  5  برخوار و ميمه
 3/5  6  گلپايگان
 9/0  1  نطنز
 6/2  3  دهاقان

 8/1  2  آران و بيدگل
 7  8  تيران و كرون

 100 114  كل
  

  بحث
در جهاني كه به سرعت در حال تغيير است، همه به دنبال 

 ،امل اصلي توسعهوع ،در اين عصر .پايدار هستند ي توسعه
بلكه انسان سالم محور  ند؛سرمايه، مواد اوليه و انرژي نيست

رود و در  موزش، ابزار الزم براي آن به شمار ميو آ استتوسعه 
ثرترين ؤترين و م اين ميان نظام آموزش عالي به عنوان اصلي

 ي و نقش اساسي در توسعه باشد مينهاد در اين زمينه مطرح 
  . نمايد پايدار كشورها ايفا مي
هايي كه براي پذيرش دانشجو در آموزش  از جمله شاخص

ب و ارزيابي اعضاي هيأت عالي مد نظر است، شاخص جذ
تعداد نسبت  هاي پژوهش، با توجه به يافته. باشد علمي مي
مدارك  ي دانشجو در رشتهتعداد ت علمي به أهياعضاي 

در صورتي  ؛است 9به  1پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
ت علمي به دانشجو در وزارت علوم، أهيتعداد اعضاي نسبت  كه

هاي  نسبت در دانشگاهاين و  5/17به  1، وريآ تحقيقات و فن
اعضاي نسبت تعداد همچنين  ).13( باشد مي 200به  1پيام نور 

هاي تحصيالت  ت علمي به تعداد دانشجويان در دورهأهي
 است، در صورتي كه 2به  1تكميلي مدارك پزشكي اصفهان 

اين ؛ كه )14( باشد 3به  1بايستي اين نسبت  ،طبق استاندارد
كه آيا  ال اينجاستؤاما س .باشد مطلوبي ميحاكي از وضعيت 

 ي هيهاي حضورشان در راستاي ارا اين تعداد وقت الزم و ساعت
؟ متاسفانه خيرشود يا  خدمات آموزشي به دانشجويان سپري مي

به دليل مدعو بودن اكثر استادان اين رشته براي  گفتبايد 
اجرايي  هاي وليتؤمس وجوددانشجويان تحصيالت تكميلي و 

ها نيز مشكل  دسترسي به آن ،استادان رسميبراي گوناگون 
مين و جذب اعضاي أبهتر است نسبت به تبه همين دليل . است
   .ت علمي متخصص در اين رشته بيشتر تالش شودأهي

هاي پيشنهاد شده براي  شاخص، داديان اله ي در مطالعه
زشكي هاي علوم پ ت علمي دانشگاهأجذب و ارزيابي اعضاي هي

داشتن حداقل چند عبارت از و خدمات بهداشتي درماني كشور 
كار آموزشي، داشتن مداركي دال بر انجام  ي سال سابقه

گواهي مبني بر  ،تحصيلي ي تحقيقات مكفي در خصوص رشته
شواهدي دال بر آشنايي با آخرين  ي هيشركت در كارگاه و ارا

  .)13(تند هس ...تخصصي فرد و  ي ها در مورد حوزه  يافته
توان براي پذيرش دانشجو در  هايي كه مي از ديگر شاخص

تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل  ،نظر گرفت
، كه اين نسبت در وزارت علوم، تحقيقات و است دانشجويان
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درصد و در بين دانشجويان مدارك پزشكي  18وري آ فن
   ).13(درصد است  14دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

هاي ديگر عبارت از وجود تناسب تعداد دانشجويان  شاخص
 كتابخانه و كامپيوتر ،منابع اطالع رساني ،به فضاي پژوهش

كه اين نسبت براي دانشجويان تحصيالت تكميلي ، باشند مي
شاخص ديگر در اين . است 1به  2جهت دسترسي به كامپيوتر 

كه اين  استتخصيص منابع و امكانات به دانشجويان  ،زمينه
نفر دانشجوي  12استاندارد يك كالس درس براي هر 

 ي در دانشكده .)14( گيرد تحصيالت تكميلي را در نظر مي
نفر دانشجوي  8براي هر  ،مديريت و اطالع رساني پزشكي

ه ب فراهم شده است،كالس درس  1 ،تحصيالت تكميلي
توان گفت كه امكانات تخصيص داده شده به  عبارتي مي
  .ح بااليي قرار دارددر سط ،دانشجويان

هاي در نظر گرفته شده براي  از جمله شاخص
وجود : اشاره نمود زيرتوان به موارد  مي ،آموختگان دانش

آموختگان، شاغل بودن  شواهدي دال بر شاغل بودن دانش
تحصيلي خودشان و ميزان اشتغال  ي آموختگان در رشته دانش
  . هاي دولتي و خصوصي آموختگان در بخش دانش
بيشترين تعداد شاغلين در  ،هاي پژوهش ا توجه به يافتهب

افراد  اغلب كه پست متصدي پذيرش و آمار مدارك پزشكي بود
اي  به گونه ؛خورند در اين پست به چشم مينيز غير متخصص 

 7به  1، كه نسبت افراد متخصص به كل كاركنان در اين پست
بهداشت  ي همچنين بيشترين تعداد كاركنان در شبكه. باشد  مي

داراي تخصصي  ،اين افراد نيمي ازمشغول هستند كه بيش از 
توان به اين آمار  در نهايت مي. غير از مدارك پزشكي بودند

كاركناني كه در  ي از بين كليه :تكان دهنده اشاره كرد
نفر  181 ،هاي مدارك پزشكي مشغول به خدمت هستند پست

و زير ديپلم مدرك ديپلم  نفر 277تحصيالت دانشگاهي و 
نفر  145دانشگاهي،  ي نفر تحصيل كرده 181از  .داشتند
كاركنان از  ي مدارك پزشكي و بقيه ي رشته ي آموخته دانش

حال با توجه به تعداد روز . ها استخدام شده بودند ديگر رشته
به كارگيري اين همه نيروي ، اين رشته آموختگان دانشافزون 

مل أارك پزشكي قابل تمد ي انساني غير متخصص در رشته

كهن فرار مغزها و عوامل  ي توجه به پديده ،در اين راستا. است
ضروري  هستند،ثر ؤكه در بسترسازى براى اين امر م ،متعددى

   .رسد به نظر مي
توان به سطح  مى ،شود از عواملي كه منجر به اين پديده مي

فرهنگ، تحصيالت، رضايت والدين، نبود پيشرفت اجتماعى از 
ظر مالى و نبود تضمين شغلى و كمبود امكانات رفاهى اشاره ن

آموختگان  بر روي دانشو روزبهاني ي ظهور  مطالعه ).15( كرد
مدارك پزشكي در يكي از مقاطع كارداني، كارشناسي و 

هاي علوم پزشكي ايران و شهيد  كارشناسي ارشد دانشگاه
دهندگان در  درصد پاسخ 54دهد كه حدود  بهشتي نشان مي

غير مرتبط  ي درصد در حرفه 24ارك پزشكي و مد ي حرفه
ترين علل عدم اشتغال  مهم. اند مشغول به كار شده

مدارك پزشكي از ديد  ي در حرفه آموختگان دانش
، كه در زمان پژوهش در اين حرفه فعاليت آموختگاني دانش

عالقه، ناشناخته بودن اين رشته در سطح جامعه و نبود نداشتند، 
اهميت پيشرفت شغلي در اين رشته و بود نحتي بيمارستان، 

ندادن به متخصصان اين رشته در سيستم بهداشت و درمان 
جبران ناپذيرى از اين رهگذر صدمات ). 10(كشور اعالم شد 

فرهنگى و تمام ابعاد  ،اجتماعى هاى اقتصادى، در بخش
شود كه شايد جبران آن يكى از  مختلف جامعه وارد مى
   كشورهاي در حال توسعه باشد دشوارترين كارها براى

هاى سنجيده و  گذارى با سياستيد بنابراين با). 19-16(
ها و دانشگاهيان از  تالش شود كه دانشگاه ،جديد گذارى ارزش

، شونددر كشور برخوردار  ارزشمنديمنزلت و جايگاه حقيقى و 
  .هاي انساني باشيم  تا كمتر شاهد فرار سرمايه

  
  گيري  نتيجه

گروه مدارك پزشكي دانشكده با توجه به  شايسته است
 16 ي كارشناسي ارشد و با اشاره به ماده ي اندازي جديد دوره راه

 ،ها و مقررات آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نامه آيين
 ي استاد راهنما بايد حداقل داراي مرتبهمبني بر اينكه 
اسي كارشن ي در گروه آموزشي متقاضي دوره استادياري باشد،

دكتري تخصصي كه حداقل يكي از  ي آموخته دانش 3 ،ارشد
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 3حداكثر راهنمايي و باشد دانشياري  ي ها داراي رتبه آن
  .زمان مدنظر قرار گيرد نامه به صورت هم پايان

در  ،كارشناسي ي پيوسته شدن دورهبا همچنين اين گروه 
هاي كمي و  ت علمي از جنبهأخصوص تقويت علمي اعضاي هي

و با توجه به وجود مقطع دكتري اين  كندبيشتر تالش  ،كيفي
به جاي استخدام نيروهاي كارشناس ارشد براي تكميل  ،رشته

آموختگان در مقطع دكتري  از دانش ،ت علميأكادر هي
 تخصصي و دانشجويان در مقطع تحصيلي دكتري تخصصي

نمايد و كمبود نيروي  دعوت به همكاري) به صورت بورسيه(
رشد مورد نياز را از راه به كارگيري نيروهاي طرحي كارشناس ا
ت علمي داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكتري أو سرباز هي

  . تخصصي جبران نمايد
با دفتر امور تواند  گروه مدارك پزشكي ميعالوه بر آن 

هاي مربوط  استخدامي در استانداري، كارگزيني و ساير سازمان
هاي غير متخصص در خصوص عدم جذب و استخدام نيرو

  .راهكارهايي را تدوين نمايد
 ي هيأت برد رشته 1388البته خوشبختانه بعد از سال 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش » مديريت اطالعات سالمت«
ست، از جمله تأسيس ا  ري داشتهگي پزشكي، اقدامات چشم

در (» سالمتمديريت اطالعات «هاي جديدي از جمله  رشته
و » فناوري اطالعات سالمت« ، )سطح دكتراي تخصصي

در سطح كارشناسي و كارشناسي ( »اطالع رساني پزشكي«
هاي  مطابق با استانداردهاي جهاني، پيوسته نمودن دوره )ارشد

كارشناسي و افزايش جذب دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و 
ها و  تغيير دروس، محتواي آن ي اما همين مسأله. دكتري

رسي، چالشي عظيم براي مدرسين اين هاي د عناوين رشته
مديريت و «(» مدارك پزشكي«هاي سابق  ها در گروه دوره
ايجاد كرده است تا بتوانند ) فعلي» وري اطالعات سالمتآ فن

از . با سرعت خود را براي آموزش با كيفيت باال آماده سازند

عظيم  طرفي، مهياسازي مشاغل مناسب براي موج
  . طور كامل شفاف و روشن نيستهنوز به  آموختگان دانش
  

  پيشنهادها
 پذيرش دانشجوافزايش قبل از شغلي در جامعه نيازسنجي . 1

« ،»وري اطالعات سالمتآ فن«هاي  در مقاطع مختلف رشته
 ؛»مديريت اطالعات سالمت«و » فناوري پزشكي

آموزش حين خدمت اعضاي هيأت علمي و بروزسازي . 2
هاي  عناوين رشتهو ايجاد ير ها با توجه به تغي سطح علمي آن

وري اطالعات آ فن«هاي  به رشته» مدارك پزشكي«آموزشي 
، »مديريت اطالعات سالمت«و » فناوري پزشكي« ، »سالمت

 ها؛ دروس و محتواي دروس آن

ت علمي با توجه به تعداد و أهيهماهنگي تعداد اعضاي . 3
و » وري اطالعات سالمتآ فن«هاي  رشته طع دانشجويانامق
 ؛»مديريت اطالعات سالمت«

بورس براي دانشجويان دكتري  ي در نظر گرفتن سهميه. 4
 ؛ت علميأبه منظور تكميل اعضاي هي

جذب نيروي انساني  ي انجام اقدامات مناسب در زمينه. 5
متخصص و كاهش نيروي انساني غير متخصص در 

و ساير مراكز بهداشتي درماني براي  ها بيمارستان
و » وري اطالعات سالمتآ فن«هاي  در رشتهآموختگان  دانش

 ؛»مديريت اطالعات سالمت«

هاي  در رشتهعدم تخصيص چند پست به يك نفر . 6
» مديريت اطالعات سالمت«و » وري اطالعات سالمتآ فن«

 در مراكز بهداشتي درماني؛

آوري اطالعات  فن«هاي  رشتهآموختگان  جذب دانش. 7
هاي مرتبط  در پست »مديريت اطالعات سالمت«و » سالمت
در نظام سالمت در استان و عدم جذب و تخصيص  ها با آن

  .هاي مرتبط آموختگان در پست ساير دانش
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Admission, Occupation and Teaching of Medical Records Graduates in 
Isfahan, Iran* 

Sima Ajami, PhD1; Leila Ghaderinansa2 

Abstract 
Introduction: Student admission indicators typically depend on either student fields or current 
career needs in the society. In addition, specific fields have particular requirements. The main 
aim of this study was to determine student admission indicators for studying medical records at 
different levels in Isfahan University of Medical Sciences in 2007. 
Methods: This analytical study used a questionnaire and checklists to collect data from Medical 
Records students, staff members and faculty of Department of Medical Records, Isfahan 
University of Medical Sciences. To analyze data SPSS was used. 
Results: A total number of 586 students achieved higher diploma, bachelor's degree and master's 
degree during 1989-2006. However, unfortunately half of the staff members in the Department of 
Medical Records have a high school diploma or a lower degree. Chi-square test showed that 
positions in the department did not match with the qualifications of the personnel. On the other 
hand, the indicators related to student admissions, allocation of resources to students and faculty 
members were desirable. 
Conclusion: The indicator of allocation of facilities and resources to students was very good and 
the number of academic members was desirable. However, with the new courses of master's 
degree the Department of Medical Records needs to take advantage of a larger number of more 
qualified faculty members. In addition, considering the sufficient number of educated people in 
the field of medical records, only individuals with related educations should be employed at 
department of Medical Records in all health centers in Isfahan. 
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