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Introduction: Identifying cultural and social criteria for use in the recruitment 

process and promoting faculty members at the Ministry of Health has always been 

difficult and challenging.  The purpose of this study is to investigate why this area 

of activity is important and extracting existing indicators and analyzing them. 

Materials & Methods: The study was conducted through library and analytical 

study. The methodology of humanities studies was used to investigate this issue. 

Regulations and implementing guidelines were reviewed. 

Results: Indicators were extracted with general / specialized and positive / 

negative titles, and were classified into quantitative and qualitative categories. 
Conclusion: The general aspects of indicators and their quality are a major 

challenge. The criteria for the specialized aspects of this activity, although largely 

quantitative, do not address the concerns of this area of activity. The proposed 

approach is to produce an index based on all three parts of the commitment 

concept and not just the "commitment to the result". 

 Cite this paper as: 

Dehghani Firouzabadi M, Abedi F, Sadeghi Sh. Analysis of cultural and social indicators in the process of recruitment and promotion 

of faculty members in the Ministry of Health. Horizon of Medical Education Development. 2021;12(1):44-61 

*Corresponding author: Sadegh Shokri;  

Department of Persian Medicine, Faculty of Persian Medicine,  

Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +985632395600 

Email: shokris1@bums.ac.ir 
 

https://orcid.org/0000-0002-6481-0702
https://orcid.org/0000-0001-6920-5512
https://orcid.org/0000-0001-6974-9376


 یعلوم پزشک یعلم ئتیجذب و ارتقاء اعضاء ه ندیدر فرا یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ  یارهایمع لیتحل      45
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                             1400، بهار  1، شماره 12مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

جذب و ارتقاء  ندیدر فرا یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ  یارهایمع لیتحل

 یعلوم پزشک یعلم تیئه ءاعضا
 *3صادق شکری ،2فرشید عابدی، 1 یروزآبادیف یمحمد دهقان

  ، بیرجند، ایران.رجندیب یدانشگاه علوم پزشک ،یمغز و اعصاب، دانشکده پزشک یها یماریگروه ب ار،یدانش 1

 ، بیرجند، ایرانرجندیب یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یعفون یها یماریگروه ب ،استاد 2

  د، بیرجند، ایران.رجنیب یدانشگاه علوم پزشک ،یرانیا یدانشکده طب سنت ،یرانیا، گروه طب اریاستاد *2

 چكيده مشخصات مقاله

 نو ع مقاله
 یپژوهشاصیل 

 

 پيشينه پژوهش

 08/04/99 تاریخ دریافت:

 24/04/99 تاریخ پذیرش:

 كلمات كليدي  

 معیار ارتقاء

 هیئت علمی

 معیار فرهنگی

  علوم پزشکی

 
 

 
.2020.50770.1068HMED/10.22038 

 
 

 

  یعلم اتیه یاعضا یجذب و ارتقا ندیاستفاده در فرا یبرا یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ یارهایمع ییشناسا مقدمه:

 ،یتیحوزه فعال نیا تیاهم ییچرا یمطالعه، بررس نیاست. هدف از ا زیهمواره دشوار و چالش برانگ یعلوم پزشک

 .ستآنها لیموجود و تحل یارهایاستخراج مع

موضوع  نیا یبررس یبرا یلیو تحل یبا استفاده از مطالعه کتابخانه ا ،یمطالعات علوم انسان یمتدولوژ روش كار:

 .دیگرد یبررس ییاجرا ینامه و دستورالعمل ها نییانجام شد. آ

 یدسته بند یفیو ک یاستخراج و در دو دسته کمّ یجابیا/یو سلب یتخصص /یعموم نیشاخص ها با عناو نتايج:

 .شدند

 ت،یفعال نیا یتخصص یجنبه ها یبودن شاخص هاست. مالک ها یفیو ک یچالش عمده؛ عموم نتيجه گيري:

 ،یشنهادیکند. راهکار پ یرا برطرف نم یتیحوزه فعال نیمربوط به ا یدغدغه ها یاست ول یهرچند به طور عمده کمّ

 .است «جهیه نتتعهد ب»هر سه بخش  مفهوم تعهد و نه فقط  یشاخص بر مبنا دیتول
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 مقدمه

وزارت بهداشت بر اساس قانون، فراهم  تیمأمور       

بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از  نیآوردن موجبات تأم

دمات بهداشتی، درمانی و طریق تعمیم و گسترش خ

وزارت بهداشت به  فیشرح وظا کیآموزشی. است. ماده 

 زیو ن هایخط مش نییتع ها،استیو ارائه س نیتدو

 یانسان یروین تیمربوط به ترب یهاتیفعال یبرا یزیربرنامه

 ،یدرمان ،یبهداشت پژوهش و خدمات ،یگروه پزشک

 نی(. مهمتر1ارد)اشاره د یاجتماع نیو تأم یستیبهز ،ییدارو

است که  یتخصص یانسان یروین ت،یمامور نیمنابعِ انجام ا

آموزش آنها را بر عهده  تیمسئول یعلم اتیه یاعضا

نقطه  ،یعلم اتیه یاعضا یاجذب، و ارتق نیدارند. بنابرا

استانداردها و  نیو تدو دیحساس نظام سالمت است. تول

عالمانه و  دیآنان با تیصالح یاحراز و ارتقا یشاخص ها

 شوند.  یطراح قیدق

از حوزه  یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ یها تیفعال

نامه  نییآ کیحوزه بنا به ماده  نیمورد توجه است. ا یها

 یعال یشورا 18/12/1۳94مورخ  77۶ارتقاء مصوب جلسه 

 دیاست که مو ییها تیمجموعه فعال ؛یانقالب فرهنگ

 جیو ترو تیتقو بر یو مبتن یعلم و اخالق اسالم یختگیآم

و  یمطابق با قانون اساس یو مل یمذهب ،یداعتقا یباورها

مولفه با  نیاست.  ارتباط ا یانقالب اسالم یارزش ها

خودِ فرد و آموزش  یمعنو تیموضوع حساسِ ترب

 انیجر یکردهایاست. رو یقابل چشم پوش ریغ رندگانیگ

حاکم بر کشور و جهان دچار تنش ها و  یفکر یها

امر،  نیا یاست.  سامانده یجد اریبس یها یناهمگون

در  یو فرهنگ یمعنو یها تیظرف یفعال ساز ازمندین

تهاجم و  ،ی( . تحوالت تمدن2است) یارتباطات انسان

خالق و  یروهاین ازمندیآن، ن یامدهایو پ یفرهنگ خونیشب

 انیم نیاست. در ا یالملل نیو ب یمل یتوانمند در عرصه ها

 نیدارند. بنابرا یمانند یب گاهیجا یعلم اتیه یاعضا

 اریبس ،یعلم اتیه یاعضا یجذب و ارتقا یِهدفمندساز

تالش در جهت توانمندتر شدن و   ازمندیدارد  و ن تیاهم

 (. ۳است.) تیمامور نیا یآنان در راستا تیهدا

دهد طراحان و  یجذب و ارتقاء نشان م نیقوان  نیتدو ریس

قابل  یابیها و ارزش شاخص یساز یکمّ یبرا استگزارانیس

تالش ها  نیداشته اند. ا یفراوان یو تالش ها یقبول، بررس

به حداقل ها، هنوز  یابیدهد که دست ینشان م نیهمچن

 یاعضا یتی. مطالعات ابهامات و نارضاستین تبخشیرضا

 (.4دهند) یذکر شده را نشان م یاز شاخص ها یعلم اتیه

 یخص هاشا لیوضع موجود و تحل یبررس ،یاصل هدف

 یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ یها تیبکار رفته در حوزه فعال

 .وزارت بهداشت است یعلم اتیه یاعضا

 روش كار

پس از کد اخالق به شماره  پژوهش

IR.BUMS.REC.1399.022  به صورت مطالعه

نامه ها و دستورالعمل  نییانجام شد. آ یلیو تحل یکتابخانه ا

ضوع پژوهش از زمان موجود و مرتبط با مو ییاجرا یها

 دیبا کل 1۳99 رماهیتا ت یانقالب فرهنگ یعالیشورا لیتشک

 گاهیاز پا یشد. مقاالت مرتبط به زبان فارس یواژه ها بررس

ها جستجو شد. آن دسته از  اژهو دیگوگل اسکوالر با کل

 یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ نیو عناو ارهایها که با مع افتهی

دانشگاه ها مرتبط بودند؛  یعلم اتیه یاعضا یدر باره ارتقا

 .انتخاب شدند سندگانیبر اساس اجماع نو

 نتايج

 ،یفرهنگ یها تیو مرتبط با فعال میمستق یشاخص ها       

و مقاالت منتخب؛  یاز منابع قانون یو اجتماع یتیترب

 فهرست شد 1-استخراج و در جدول

.
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 یو اجتماع یتیترب ،یو مرتبط با  حوزه فرهنگ میمستق یشاخص ها:  1-جدول

 موضوع استناد منبع

ت
اش

هد
ت ب

زار
ی و

لم
 ع

ت
هیا

ی 
ضا

 اع
ی

دام
تخ

اس
ی 

دار
ه ا

نام
ن 

آیی
 

 فعالیت فرهنگی به عنوان یکی از فعالیت های هفت گانه اعضای هیات علمی 9ماده 

 15ماده 

 انجام خدمت وظیفه عمومی بند ب

 محکومیت جزایی موثر محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه بند ج

 صالحیت عمومی بند ه

 اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان بند د

 ،بند ز

 3تبصره 
 تکلیف به جذب حداقل ده درصد اعضای هیات علمی از بین جامعه ایثارگران

 به کارگیری منفصلین و اخراج شدگان بند ط

 21ماده 

 ه اعضای هیات علمی در مناطق محروماعطای پایه تشویقی ب بند الف

 اعطای پایه تشویقی به نخبگان بند ب

 اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی بند و

بند ح، 

 تبصره ها
 اعطای پایه تشویقی به ایثارگران

 امتیاز اعطای فرصت مطالعاتی برای خدمت در مناطق محروم بند د 39ماده 

 اعطای فوق العاده سختی شرایط کار 52اده م

 اعطای کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد تا سه فرزند 54ماده 

 اعطای فوق العاده بدی آب و هوا 62ماده 

 استمرار احکام حقوقی و پایه های ساالنه اعضای هیات علمی شهید و برقراری حقوق وظیفه وراث 64ماده 

 اضطراری برای ازدواج و فوتاعطای مرخصی  92ماده 

 معادل سازی فعالیت ها تبصره یک 104ماده 

 اعطای عنوان استاد افتخاری 115ماده 
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ن 
خوا

فرا
ی  

گه
آ

16 
ت 

زار
ب و

جذ

ت
اش

هد
ب

 

 عمومی

 اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی بند  الف

 اساسی تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون بند ب

 محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزائی بند د

 اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روانگردان بند ه

 ولویت داشتن ایثارگرانا 7بند  اختصاصی

ب
جذ

ی 
لم

 ع
هی

زد
تیا

 ام
رم

ن ف
خری

آ
 

 رعایت اخالق در پژوهش 8-1جزء  1بند

 تحصیالت حوزوی  6-5جزء  5بند 

 6بند
 جایزه از جشنواره های ملی و بین المللی علمی، فرهنگی 1-1-6جزء 

 دانشجوی نمونه کشوری 6-6جزء 

 عضویت در بنیاد نخبگان 1-7جزء  7بند 

 تولید اثر بدیع هنری 1-9جزء  9بند 

قاء
ارت

ه 
نام

ن 
آیی

 

 ماده یک

 تولید مکتوبات هنری با رویکرد اسالمی 1بند 

 وست فرهنگی برای پروژه ها و ....تهیه پی 2بند

 مشاوره فرهنگی و همکاری با گروه ها ی فرهنگی 3بند 

 استاد مشاور فرهنگی 4بند 

 مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت نگرش های مطلوب فرهنگی، تربیتی و اجتماعی 5بند

 استمرار در تقید و پایبندی به ارزش ها 6بند 

 فرهنگیکسب جوایز  7بند 

 فعالیت برای کرسی های آزاد اندیشی و... 8بند 

 شرکت در کارگاه های مرتبط 9بند 

 برگزاری نمایشگاه و... مرتبط 10بند 

ی 
ظام

 انت
ت

ررا
مق

ن 
انو

ق

گاه
نش

 دا
ی

لم
 ع

ت
هیا

 و 
ها

 و 
ی

عال
ش 

وز
 آم

ت
سا

وس
م

ور
کش

ی 
قات

حقی
ت

 

 5 ماده
 به عمل و اسالم مبین دین به ینوتدعالوه بر  نظر  تجدید و بدوی هیأت شرایط احراز عضویت در

 و...... والیت اصلو ایران اسالمی جمهوری نظام به تعهد و اعتقاد و آن احکام

 7ماده 
 ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه 1بند 

 .دانشگاه مقررات و قوانین اجرای از تخلف 2بند
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 وظایف جامان در ورزیغرض یا انگاریسهل 3بند

 .دانشگاه مقامات قانونی دستورات اجرای از تمرد 4بند

 استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی 5بند 

 6بند 
 حق که یاشخاص به مدارک میتسل از یخوددار ای و ندارند را آن افتیدر حق که یاشخاص به مدارک میتسل

 .دارند را آنها افتیدر

 آن ریغ و محرمانه از اعم دانشگاه مدارک و اسناد و یدولت وجوه و اموال فظح در تسامح 7 بند

 اوراق رییتغ ای و یامتحان یهابرگ ضیتعو ای و یامتحان سواالت یافشا 8 بند

 افشا اسناد محرمانه دانشگاه 9بند 

 یدولت وجوه و الامو لیم و فیح و دانشگاه مدارک و اسناد مجاز ریغ یاخفا و بردن نیب از 10 بند

 عتیاد و ارتکاب اعمال خالف اخالق عمومی که موجب هتک و حیثیت شوون شغلی است.ا 11بند 

 .یاسالم حجاب تیرعا عدم و شرع خالف اعمال ارتکاب 12 بند

 عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیالت فراماسونری و مشابه آن.  13بند 

 یقانون ریغ یهاگروه و احزاب ای محارب ای یالحاد یهاگروه و احزاب نفع به غیتبل ای تیفعال ای تیعضو 14 بند

 های الحادی و توهین به مقدسات اسالمیالقای اندیشه 15بند 

 16 بند
 اعتصاب، و هاکالس کشاندن لیتعط به لیقب از یاسالم یجمهور نظام مصالح خالف اعمال ارتکاب

 دانشگاه طیمح در مجاز ریغ طور به اتتظاهر و تحصن

 17بند 
های علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و تخلف از ضوابط و مقررات اخالق در پژوهش 

 گردد.آموزش پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمونی انسانی مورد تایید این وزارتخانه اعالم می

 18 بند
 به ای و منتشر آنها جینتا قبال که گرانید یعمل و ینظر یپژوهش یهاافتهی یمعنو تیمالک از استفاده سوء

 . "است دهیرس ثبت

 

 .باشد یم  2-به شرح جدول  یاز مجموع استنادات قانون یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ یارهایسهم مع
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 یو اجتماع یتیترب ،یو مرتبط با  حوزه فرهنگ میمستق یشاخص ها:  2-جدول

 توضیح سهم استنادی% استناد مرتبط استنادها منبع

آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی 

 وزارت بهداشت

 فقط شامل بندها 8.52 11 129

 فقط شامل بندها 27.8 5 18 جذب وزارت بهداشت 16آگهی فراخوان 

 فقط شامل اجزاءِ  بندها 8.45  6  71 فرم امتیازدهی علمی جذب

 به مرتبه استادیاری ءحداقل امتیاز  برای ارتقا 7.14 10 140 قاءآیین نامه ارت

ها و قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه

 موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

 فقط شامل تعداد مواد 4.16 2 48

 

 یعلم اتیب عضو هجذ1۶فراخوان  ی، در آگه(1-نمودار)یو اجتماع یتیترب ،یدرصد استنادات امور فرهنگ نیشتریب

و  یها و موسسات آموزش عالدانشگاه یعلم اتیه یدر قانون مقررات انتظام ،)فارغ از وزن آنها( نیوزارت بهداشت و کمتر

 .شود یکشور مالحظه م یقاتیتحق

 
 

 مربوط به ارتقاء یو بخشنامه ها نیدر قوان یو اجتماع یتیترب ،یدرصد سهم استنادات فرهنگ: 1-نمودار 

 
 

و قانون  1۶ثبت نام فراخوان  یه جز آگهب

 هیو بق گریکدیدار با  یکه تفاوت معن یمقررات انتظام

 گریسه موضوع د انیدار م یموضوعات دارد، اختالف معن

فراخوان جذب  یآگه یوجود ندارد. هرچند حجم محتوا
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موارد،   گریوزارت بهداشت با د 1۶ یعلم اتیه یاعضا

 اریرا به مع تیآن اهتمام حاکم کردیکمتر است؛ اما رو اریبس

 دهد.  ینشان م یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ

فراخوان  ندیاست که ادامه فرا نیقابل توجه ا نکته

با  یآگه انیم یدار یتفاوت معن ،یو در مرحله سنجش علم

 اتیجذب ه انیمتقاض یعلم یها تیفعال یده ازیفرم امت

ورد اشاره در استناد م ازدهیاز  نیوجود دارد. همچن یعلم

 7مورد به بَدو استخدام و  4 ،یاستخدام ینامه ادار نیآئ

 .باشد یبه زمان پس از استخدام مرتبط م  دمور

 

 و نتيجه گيري بحث

 یهرچند م یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ یارهایمع        

 بیترک یداشته باشند، ول یالملل نیتوانند وجوه مشترک ب

 یارهایکشور، مع یخاص و منحصر به فرد فرهنگ

 کرده است.  جابیرا ا یاختصاص

 مرور متون .4.1

را در  یو اجتماع یتیترب ،یحوزه فرهنگ ،یخبرگان اتینظر 

دانند که  یم یجار یعلم اتیه یاعضا یها تیهمه فعال

 اتیه یاعضا یها تیفعال گریاز شش حوزه د کیقابل تفک

 (. 4) ستین یعلم

 ک،یستمیس ریغ یو همکاران در مرور الوندیگ

 میدر سنجش مفاه یدشوار ارها،یاز مع یبرخ یفیک کردیرو

و  یاجتماع ،یفرهنگ یعرصه ها هیعدم پوشش کل ،یانتزاع

 ئتیه یرا از مشکالت موجود در روند ارتقاء اعضا یتیترب

 (.۵در نظر گرفته شده است) یعلم

 جهینت ،افتهیساختار مهیمصاحبه ن کیو همکاران در  ریدم

 یارتقا ندیمورد توجه جامعه در فرا یهااریکه معگرفت 

 (.۶گرفته شده است) دهیناد هیدر ترک یعلم اتیه یاعضا

 ،یانتقاد یمرور نژاد و همکاران در یمیعظ

اروپا و  کا،یدانشگاه در آمر نیارتقا در چند یارهایمع

گرچه امور مشخص گردید کردند.  یرا بررس هیانوسیاق

و  یاجتماع حضور موثر، یریپذ تیمسئول ،یاخالق

در  یشود ول یارتقاء پرداخته م یمتقاض  یفرد اتیخصوص

 (.7ندارد) یوزن چندان ارهایمع گریبا د سهیمقا

  انیم یا سهیمطالعه مقا کیدر  یو اسد یتنعم

، سهولت  کایآمر ارتقا دانشگاه تهران و پورتلند ندیفرا

 یخدمات و افتیو در یعلم اتیجامعه به عضو ه یدسترس

 اتیه یاعضا یدر جذب و ارتقا یدیسه جزء کل از یکیرا 

 نیکند. محقق یذکر م کایآمر یدولت یدر دانشگاه ها یعلم

 یارهایمع ران،یا یرا در دانشگاه ها یگموضوعات فرهن

 (.8بر شمرده اند) یاسیو س یدتیعق

 یندهایفرا سهیخواجه لو درباره مقا یو حاج یوسفی مطالعه

دانشگاه  ۶و  یکشور برتر جهان 9با  رانیا یارتقا دانشگاه ها

 یبرا یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ  یارهایمع ،یبرتر منطقه ا

 (.9ارتقاء را در حد ارائه خدمات گزارش کرده است)

 یندهایفرا یا سهیو همکاران در مطالعه مقا شیالدو مطالعه

برتر  یو دانشگاه ها یعربستان سعود یارتقاء دانشگاه ها

ارتقاء را در  یبرا یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ اریمع زین ایدن

 (.10حد ارائه خدمات گزارش کرده است)

و  یفرهنگ یها تیقابل یابیمربوط به ارزش یها شاخص

به طور مثال در دانشگاه آکسفورد به صورت انجام  یتیترب

 ییموسسات و توانا ریموثر با سا یو همکار تیموثر مامور

به  جیدانشگاه کمبر ،یو معنو یروحان فیانجام موثر وظا

خارج  یها تیصورت مشارکت در ارائه کمک ها و مامور

دانشگاه استنفورد به صورت ارائه خدمات  گاه،از دانش

دانشگاه تکزاس به صورت ارائه  ،یبعنوان شهروند سازمان

به جامعه و دولت، دانشگاه هنگ  یحرفه ا یخدمات عموم

و جامعه کنگ به صورت ارائه خدمات به مردم، دانشگاه 

 (.11ذکر شده اند) یدانشگاه



 52و همکاران        محمد دهقانی فیروزآبادی 
  

 

                                                                                                                                                                                            

 http://hmed.mums.ac.ir                                             1400، بهار  1، شماره 12مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

و  یتیترب ،یفرهنگ یارهایرسد مع ینظر م به

 یبر حضور موثر اجتماع یجهان، مبتن یدانشگاه ها یاجتماع

رسد  یباشد. به نظر م یم ،شئونات محدود به شغل تیو رعا

 ندارند. یگاهیجا ینیو د یدتیعق یکردهایرو

 یتیترب ،یفرهنگ یاه تیفعال نیادیبن یمدل و مولفه ها .4.2

 یعلم اتیه یاعضا یو اجتماع

، کشور یفرهنگ یانحصار یها یژگیکه گذشت و همانطور

و  نیکنند.  اسناد مت یم دیرا تول یانحصار یشاخص ها

 نیمنبع استخراج  ا نینظام مشروع کشور، معتبرتر یِاساس

گام دوم  هیانیسند چشم انداز و ب یشاخص ها هستند. بررس

عدالت،  ،ی)استقالل طلب یدهد خداباور یمانقالب نشان 

 یو نف ادیاخالق و .....(، منش و رفتار دانش بن ت،یمعنو

دو  نیاز نکات برجسته ا سمیعوارض نامطلوب سنت و مدرن

شاخص  دیتول یتوان برا یکه م ییسند هستند. مولفه ها

استفاده کرد. تاکنون به  یعلم اتیه یاعضا یابیارزش یبرا

بر  یابیاستخراج شاخص ها و نحوه ارز یبرا یمطالعه موثر

روش   یبرا نیمولف شنهادی. پمیافتیاسناد فوق دست ن یمبنا

و  یلیتحل کردیشاخص ها، رو نیاستخراج ا یبرا یشناس

 باشد. یاستخراج شاخص ها م یبرا یریمس افتنی

 مانیتوان ا یدهد، م ینشان م هیدو سند پا نیبه ا رجوع

 یرا مدل حداقل یآزادگ اریعو م یرا مدل آرمان ینید

دانست  یعلم اتیه یهمگان و از آن جمله اعضا تِیصالح

آزاده بودن، به باور  یعنی یبه مدل حداقل یابیدست ری. مس

 اساتیبه عقل و شرع در معامالت و س یبندیمالصدرا، پا

 یاعضا یها تیو در حوزه فعال فیتوص نی(. با ا12است)

توان بر دو رکن استوار  یرا م یمدل حداقل ؛یعلم اتیه

 « .  تعهد و تخصص»کرد: شعار کوتاه 

 مفهوم تعهد و تخصص یواکاو .4.2.1

 یکند کسان یوزارت بهداشت اقتضا م تیو مامور فیوظا

شاخص  نیشتریباشند که حائز ب یعلم اتیعنوان ه ستهیشا

در « تعهد»دو رکن تعهد و تخصص باشند. از آنجا که  یها

متضمن تخصص داشتن در حوزه   ؛کیآکادم تیحوزه فعال

مستقل و  یرا عامل« تخصص»توان  یباشد، م یمورد ادعا م

 دانست . « تعهد» ی رمجموعهیز

از  یناش یها تیو فعال« تخصص» دییو تا یبررس نیا بنابر

. تخصص، دیآ یاحراز تعهد به شمار م ندیاز فرا یآن، بخش

 یا است، تعریف ها متفاوت هستند. دسته یمفهومی چالش

دانشی گفته  گران؛یتخصص را دانش ضمنی یاد کرده و د

اند که در ذهن افراد نهفتـه بـوده و دسترسـی بـه آن دشوار 

باره تاکنون وجود ندارد.  نیدر ا یاست. توافق خبرگان

احراز تخصص، مشخص نیست.  یمقدار دانش الزم برا

عنوان تخصص به طور  یستگیشا یگفته می شود افراد برا

 یها دگاهیین حداقل به ده سال تجربه نیاز دارند. اما دمیانگ

یـا شناسـایی حـوزه  نیعمل گرا، برای آسان یافتن متخصص

تخصصـی؛ اسناد و شواهد متنی )شـواهد تخصـص( را  یهـا

ارتباطِ افراد و اسناد، سرنوشت  تیفیدهند. ک یمبنا قرار م

خواهد  نییتخصص فـرد یـا  حوزه)های( تخصصی را تع

رد. فرد هر اندازه با اسناد یک حـوزه موضوعی )فارغ از ک

و سطح اسناد( ارتباط مستمر و استواری داشته باشد،  تیفیک

عنوان متخصص آن موضـوع بیشـتر قابل استناد خواهد  هب

احراز تخصص در حوزه سالمت، با  ی(. شاخص ها1۳بود)

نسبتاً  یرسد هر چند پرچالش ول یفرض به نظر م شیپ نیا

 رد توافق است.مو

تعهد، ممکن است چندان  گرِید یسنجشِ اجزا یارهایمع اما

 یها ستمیس  و ی کیفیقابل اعتماد به نظر نرسند. شاخص ها

را مخدوش  ارهایمع نیا ییممکن است روا ،نارسا یابیارزش

 یاعضا یجذب و ارتقا ندیفرا یِچالش اصل نیسازد. بنابرا

 ست. ا« تعهد»در محور احراز  ،یعلم اتیه

آن کدام است؟.  یو شاخص ها ستیچ« تعهد»از  منظور

شده است: قبولِ نگهداری  فیتعر نیتَعَهُّد در لغتنامه ها چن
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 نی(. همچن14از آن)  کینامیو نگهداری د زییو حفظ چ

است و  یحقوق یادر فقه و ناظر به رابطه یتعهد، اصطالح

 دنجام داان ایمال  میبراساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسل

 تواندیم یارابطه نیچن جادیاسباب ا.شودیم یندادن کار ای

  (.1۵باشد) یالزام قهر ایو    قاعیعقد، ا

عام تعهد شامل تمام تکـالیف و حقـوق دینـی است؛  جنبه

خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهـری، 

ود و منشأ خـواه از التزامـات ارادی و قراردادی به شمار ر

 یقراردادی داشته باشد. تعهد به چند روش قابل دسته بند

 -4مفاد  وهدف  -۳منشاء   -2موضوع   -1است؛ به اعتبار: 

 (.1۶استقالل و وابستگی ) -۵میزان استحکام  

اقتضا  ،یو نگاه کاربرد یعلم اتیعضو ه گاهیجا یژگیو

از نوعِ  «  تعهد و تخصص»کند تعهد مورد اشاره در شعار  یم

نوع تعهد را به  نیبه اعتبار هدف و مفاد در نظر گرفته شود. ا

تعهد به مراقبت و مواظبت یا  -ب  1تعهد وثیقه ای -الف

 یم یدسته بند  ۳تعهد به نتیجه -ج  2تعهد به وسیله

 (. 1۶کنند)

                                                           
هر تعهدی که هدف از آن تقویت، تضمین یا تأمین تعهد موجود دیگری .  1

 آموزش حوزه در ای وثیقه تعهد مثال طور . بهتعهد وثیقه ای نام دارد باشد،
...  و نامه تعهد نامه، میثاق نامه، سوگند امضای کردن، یاد سوگند بر مشتمل

 است آموزشی نظام های سیاست راستای در

هر تعهدی که هدف از آن تقویت، تضمین یا تأمین تعهد موجود دیگری .  2
 آموزش حوزه در ای وثیقه تعهد مثال طور . بهنام دارد باشد، تعهد وثیقه ای

...  و نامه تعهد نامه، میثاق نامه، سوگند امضای کردن، یاد سوگند بر مشتمل
 است آموزشی نظام های سیاست راستای در

انجـام کـار معین را به عهده می  ؛تعهدی که بـه موجـب آن متعهـد.  3
مطلوب برساند. مانند پیمانکـاری که  ای که آن را به نتیجة گیرد به گونه

پل را می سازد و  ؛در اجرای تعهد خود بسازد. او متعهد می شود پلی را

 یها تیفعال رد،یقرار گ تعهد به اعتبار هدف و مفاد، مبنا اگر

  ینامه ادار نییمندرج در آ یعلم اتیعضو ه یهفت گانه 

قابل  طهیسه ح نیدر ا  ۳-مربوطه، مطابق جدول یاستخدام

 .است یبررس

                                                                                    
لیکن پیش از تحویل کار به  .مواظبت هـای الزمـه را هم به عمل می آورد

 .کارفرما در اثر سیل منهدم می شود، بنابراین بـه تعهد خود عمل نکرده است
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 تعهد به اعتبار هدف و مفاد لیذ یعلم اتیعضو ه یها تیفعال یمدل ساز: 3-جدول

 تعهد به نتیجه وسیله تعهد به مراقبت یا تعهد به وثیقه ای فعالیت/عنوان

  * * آموزش

  * * پژوهش

 1* * * فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

  * * توسعه فردی

  * * اجرایی و مدیریتی

  * * ارائه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقای سالمت

  * * فعالیت های تخصصی خارج از موسسه

 ،یفرهنگ یها تیدهد که فقط  فعال ینشان م  ۳-دولج

 ینامه ارتقا نییآ کیموضوع ماده  ،یو اجتماع یتیبتر

تواند مشمول  هر سه عنوان باشد.  یم یعلم اتیه یاعضا

 ت،ینوع فعال نیدر ا یعلم و اخالق اسالم یختگیذکر آم

تحقق اهداف وضع شده از  یحوزه برا نیدهد ا ینشان م

 نیا ،برخی دارد. ییربناینقش ز داشت،وزارت به یسو

عضو  تیفعال گریگر شش حوزه دلیتسه حوزه را بستر و

در ذات  یمعتقدند حوزه فرهنگ نیزانگاشته و  یعلم اتیه

 (.۵)ستین کیها قابل تفک تیفعال گریخود از شش حوزه د

 برتعهد یمبتن یفرهنگ یشاخص ها یمدل ساز .4.2.2

 یوجود شواهد و مدارک معتبر و  قابل استناد، مبنا اگر

با  1-جدول یشاخص ها  بودن درنظر گرفته شود؛ یکمّ

به شرح جدول  یجابیا/یو سلب یتخصص /یعموم نیعناو

 یقابل دسته بند یفیو ک یدر دو دسته کمّ  ۶تا  ۳ یها

فهرست شده اند.  7و ۶و  ۵و  4-در جدول ارهایمع نیاست. ا

 یحیو ترج یتوان  به دو صورت شرط یرا م هاشاخص  نیا

 .نداحراز شو دیبا یدر نظر گرفت. موارد شرط

 

 

 

 قلبی و التزام عملی؛ در عضو هیات علمی است. به نتیجه در موضوع فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به سبب لزومِ باور« تعهد». سطح حداقلیِ  1

 



 یعلوم پزشک یعلم ئتیجذب و ارتقاء اعضاء ه ندیدر فرا یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ  یارهایمع لیتحل      55
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                             1400، بهار  1، شماره 12مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

 

 

 «تعهد» یجابیا ،یعموم طهیح یمدل شاخص ها:  4-جدول

 

 ایجابی

 کیفی کمی

 اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی

 استمرار در تقید و پایبندی به ارزش ها سوابق ایثارگری*

 تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی ...* خدمت در شرایط کاری سخت، مناطق محروم و

  تاهل و داشتن فرزند*

 

 روند. یبه شمار م یحیهستند. موارد مشخص شده با عالمت *، ترج یفوق شرط یشاخص ها

 

 «تعهد» یسلب یعموم طهیح یمدل شاخص ها:  5-جدول

 

 سلبی

 کیفی کمی

 ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی و مدارک دولتیتسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد 

 های الحادی و توهین به مقدسات اسالمیالقای اندیشه اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان

های الحادی/محارب/ عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه
 های غیر قانونی احزاب/گروه

 موجب هتک و حیثیت شوون شغلی خالف اخالق عمومیِارتکاب اعمال 

 ورزی در انجام وظایفانگاری یا غرضسهل استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی

  ....عضویت در یکی از فرق ضاله/ ساواک منحله/ تشکیالت فراماسونری و  

  محکومیت به محرومیت/اخراج از استخدام دولتی 

  زایی موثرسابقه محکومیت ج 

 روند یبه شمار م یحیهستند. موارد مشخص شده با عالمت *، ترج یفوق شرط یشاخص ها
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 «تعهد»یجابیا یتخصص یمدل شاخص ها: 6-جدول

 

 ایجابی

 کیفی کمی

 -- خدمت به صورت تمام وقت*

 --- نخبگی*

 -- مشاوره فرهنگی و همکاری با گروه ها ی فرهنگی*

 -- ی*استاد مشاور فرهنگ

 -- کسب جوایز فرهنگی*

 -- فعالیت برای کرسی های آزاد اندیشی و...*

 -- شرکت در کارگاه های مرتبط*

 -- برگزاری نمایشگاه و... مرتبط*

 -- اخذ عنوان استاد افتخاری*

 -- کسب رتبه و جوایز ملی و بین المللی فرهنگی، استاد/دانشجوی نمونه کشوری*

 -- با رویکرد اسالمی*تولید مکتوبات هنری 

 -- تهیه پیوست فرهنگی برای پروژه ها و ....*

 

 .روند یبه شمار م یحیموارد مشخص شده با عالمت *، ترج

 

 «تعهد»یسلب یتخصص یمدل شاخص ها: 7-جدول

 

 سلبی

 کیفی کمی

 -- ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه که با شوون هیات علمی منافات دارد.

 -- لف از اجرای قوانین و مقرراتی که با شوون هیات علمی منافات دارد.تخ

 -- تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات که با شوون هیات علمی منافات دارد.

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق 

 دریافت آنها را دارند.

-- 

 -- تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن

 -- های امتحانی و یا تغییر اوراقافشای سواالت امتحانی و یا تعویض برگ

 -- افشای اسناد محرمانه که با شوون هیات علمی منافات دارد.
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 -- دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک

ها و اعتصاب، تحصن و ارتکاب اعمال خالف مصالح نظام جمهوری اسالمی از قبیل به تعطیل کشاندن کالس

 تظاهرات به طور غیر مجاز در محیط دانشگاه

-- 

، درمان و آموزش های علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشتتخلف از ضوابط و مقررات اخالق در پژوهش 

 گردد.پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمونی انسانی مورد تایید این وزارتخانه اعالم می

-- 

های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبال نتایج آنها منتشر و یا به ثبت سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته

فات انضباطی و اعمال خالف شرع و اخالق هم از جمله تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخل "رسیده است

 عمومی محسوب شود.

-- 

 

 

 هستند. یشرط 7جدول  یاست که شاخص ها یهیبد

 یجابیا یکم یشود شاخص ها یکه مالحظه م همانطور

، قابل  یفیک یبا شاخص ها سهیتعهد در مقا یعموم طهیح

 یفیک یهستند. شاخص ها یشتریتوسعه و قابل استناد ب

چندان قابل استناد  تیاهم رغمیتعهد  عل یمومع طهیح یسلب

درخور  یتواند اقدام یشاخص م نیا یساز ی.  کمستندین

هنوز قابل  ،یجابیبه خصوص ا یتخصص یهاباشد. شاخص 

 .باشند یتوسعه و ارتقاء م

 یو گسل ها یبرجسته شدن منافع فرد ته،یمدرن

از هم و از  شیاز پ شیانسان ها را ب تیشخص ،یاجتماع

 رییتغ یبه گونه ا یدور ساخته و سبک زندگ تیر انسانمدا

در  یجامعه شناس آلمان سیتون ناندیکه به گفته فرد افتهی

منافع  تیهدفمند با محور تیعقالن ،یجوامع مدرن و شهر

  لهیدهد. افراد به وس یجوهره روابط را شکل م ،یشخص

 یشوند، نقش ها یها وابسته م ستمیبه س ،یصور یوندهایپ

 ـتیو مسئول فیو قراردادها، وظا نیساختـارمند و قوان رایبس

 ،یاحساس ری، غبراین اساس روابطکنند.  یم ـنییاعضاء را تع

 ی(. سنجش عملکرد بخش17شوند) یم یو قرارداد یعقالن

داشته و  یباالتر یهوش بیضر نیانگیاز جامعه که م

خالقانه و  ،یتخصص یزبده است، شاخص ها یحسابگر

 طلبد. یم یماهرانه ا

 یدر اعضا «تعهد» یِو کمّ یسلب یها شاخص

شده و در حد  انیب لیوزارت بهداشت به تفص یعلم اتیه

رسند. استعالم از مراجع مربوطه شواهد  یبه نظر م تیکفا

 یو اجتماع یکند. هرچند عادات فرهنگ یم نیرا تام یکاف

شاخص ها را دشوار  نیاز ا یبرخ یبرا لیدل نیجامعه، تام

 نیو تام دیدر تول ستمیس یطرف یو ب ییزد. تواناسا یم

استفاده موثر و مشروع از آنها  ممکن  زیمستندات معتبر و ن

توانند به فاز  یدسته از شواهد، م نیاست محل تامل باشد. ا

 بالاثر شوند. یداتیو با تمه ابندیانتقال  یفیک

تدین به یکی از ادیان »مانند  یدتیعق یها اریمع

اعتقاد به مبانی نظام »، «ر قانون اساسیرسمی مصرح د

به  یبندیو پا دیاستمرار در تق»مقدس جمهوری اسالمی و 

که -هستند  یجابیو ا یفیک یشاخص ها« ارزش ها

 یسهل و ممتنع به نظر م -است رانیکشور ا یاختصاص

را  یعلم اتیه یکند همه اعضا یم جابیا قرسند. منط

 گریشود. به عبارت دمگر خالف آن ثابت  میشامل آن بدان

و  یاحراز تعهد چندان قابل بررس یادهایبن نیمهم تر

 نخواهند بود. یشاخص گذار

 یفایا یبرا یعلم اتیعضو ه گر،ید یسو از

 تیقادر به کسب مرجع دیبا ح،ینقش خود به طور صح

در سطوح مورد انتظار  یو اخالق یتیترب ،یعلم یِحداقل
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نفوذ و اقتدار به  تیبه قابل یابیدست ت،یمرجع نیباشد. الزمه ا

 تیو مامور فیوظا یدرست، مشروع و در راستا یا وهیش

اقتدار و  نی(. استفاده نادرست از ا18وزارت متبوع است)

فساد در آموزش، پژوهش  دهیبروز پد نینفوذ و  همچن

تواند نشانه عدم تحقق  یها م تیفعال گری( و د19،20)

 «جهیتعهد به نت»کردن به تنها بسنده  ایسه گانه تعهد  یاجزا

های  نهیباشد. اگرچه زم یو اخالق یتیترب ،یدر حوزه فرهنگ

است اما  ریانکارناپذ یدر  فساد علم یو نهاد یفرهنگ

 شنهادیپ نی(. بنابرا21درنظر داشت) دیفردی را هم با تیعامل

با دقت  یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ تیگردد؛ حوزه فعال یم

شاخص  یابیو ارزش دیگردد و بر تول یزیو مم نییتب یشتریب

 «جهیتعهد به نت»سه گانه و نه فقط طیمرتبط با شرا یها

 . شود تیریمد

 رهیدا یبا اندک -یثارگریا یاستثناء شاخص ها به

سخت،  یکار طیخدمت در شرا ،یتر، نخبگ عیشمول وس

و  یکم یشاخص ها گریمناطق محروم و تمام وقت؛ د

در حوزه « تعهد»د مفهوم نتوانن دیموجود، شا یجابیا

. در انندیبنما یرا به نحو موثر یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ

کمی سازی . میافتیدست ن یموثر لعهبه مطا زیخصوص ن نیا

مانند خدمت و شرکت در  ییها یژگیوو ارزشیابی 

در جبهه مقاومت،  یفکر/یکیزیف تیفعال ،یجهاد یاردوها

و، قبول کفالت عض ینور، اهدا انیراه یخدمت در اردو

با  یمجاز/یرسانه ا یدر فضا یفرهنگ یها تیفعال تام،یا

در  یارائه خدمات حرفه ا ،یالملل نیاقتدار و نفوذ  ب کردیرو

 یها تیفعال ،یالملل نیو ب یو مردم نهاد مل هیریموسسات خ

و  ییروستا یموثر در مدارس و مساجد و شوراها یفرهنگ

و.... از  یدمات اجتماعمرتبط با خ یها شیپو جادیا ،یشهر

  .باشد یم نهیزم نیا یبرا هیقابل توص یجمله شاخص ها

 

 

 تشكر و قدردانی:

دکتر حقدوست معاون  یاز جناب آقا سندگانینو

 یم یبهداشت و درمان ابراز تشکر و قدردان یمحترم آموزش

 یجذب و ارتقا ندیدر فرا یبازنگر شنهادیکه با پ ندینما

 د.مطالعه را فراهم کردن نیا دهیا ،یعلم اتیه یاعضا

 

 تضاد منافع 

 در این مطالعه هیچگونه تعارض منافعی وجود نداشته است.
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