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  به نام خداوند جان و خرد

 

 كالن منطقه ده آمايش آموزش عالي بخش سالمت كشور

  گزارش روند تدوين ماموريت هاي ويژه در سند تحول آموزش

  : گزارش تحليل وضعيت موجود در كشور -1
   (strength’s) دروني قوت نقاط مهمترين -الف
 سال 6 در در اين ISI و Medline در شده ايندكس پژوهشي-علمي مقاالت تعداد( پژوهشي هاي فعاليت كيفيت و حجم چشمگير رشد . 1

  ).است بوده همراه رشد با همواره گذشته
  در سال هاي گذشته مرتبط تخصص با ديده آموزش و كارشناس پرسنل افزايش تعداد  .2
 در ايران اي هسته پزشكي مجله بودن ايندكس  .3 Index Copernicus وEMBASE   تحقيقات موسسه قطب توسط كه Scopus و  

 . شود مي منتشر تهران پزشكي علوم دانشگاه اي هسته پزشكي

 پزشكي هسته اي در كشور تشخيصي و درماني انواع پروسيجر هايانجام  رفيتظ .4

) … ، شيمي هسته ايپزشكي مهندسي اي،  هسته داروسازي پزشكي، فيزيك( اي هسته پزشكي با مرتبط اي حرفه هاي تخصص تنوع .5
 .است فرد به منحصربيشتر كشور هاي منطقه  به نسبت خود نوع در كه

  
   (weaknesses) دروني ضعف نقاط مهمترين -ب
مناسب در بعضي دانشگاه هاي مجري  پژوهشي و آموزشي كمك امكاناتتجهيزات متناسب با كوريكولوم و همچنين  از برخورداريعدم  .1

 ي اين رشته دستياربرنامه 

) اسپكت و گاماكمرا( تصويربرداري نامطلوب كيفيت ايجاد باعث كه در بيمارستان هاي آموزشي تصويربرداري هاي دستگاه عمر  بودن باال  .2
 به 14: ها دستگاه مفيد عمر به فعلي متوسط عمر( .و آموزش صحيح را با تهديد مواجه كرده است است شده ها اسكن انواع از بعضي براي
 .)است سال  8

و  PET‐CT دستگاه وجود عدم علت به  اي هسته پزشكي در رفته كار به مولكولي تصويربرداري پروسيجرهاي از بعضي آموزش امكان عدم  .3
PET‐MR  در بيشتر بيمارستان هاي آموزشي كشور 

  مشترك پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت نظرانجام از پزشكي تخصصي ايه گروه ساير با بخشي بين همكاريهاي بودن كم .4

بيمارستان هاي  درماني و تشخيصي هاي قسمت در تحليل و جستجو قابليت با مطلوب و موثر الكترونيكي بايگاني سيستم وجود عدم  .5
  .گردد مي پژوهشي و آموزشي مفيد اطالعات از زيادي بخش رفتن هدر به باعث متاسفانه كهآموزشي 

  
   (opportunities) بيروني قوت نقاط مهمترين -ج
 مرجع يك عنوان به اتمي انرژي آژانس سوي از حاضر حال در دانشگاه علوم پزشكي تهران اي هسته پزشكي تحقيقات موسسه قطب   .1

  .است شده شناخته منطقه در اي هسته پزشكي به وابسته علوم پژوهش و آموزش در معتبر

 اين توسعه نظر از مناسبي مقبوليت كه رسد مي نظر به آميز، صلح اي هسته دانش از استفاده  موضوع در حاصله هاي پيشرفت علت به  .2
 و گذاري قانون نهادهاي و عمومي افكار نزد در است دانش اين اصلي نمادهاي و مظاهر از يكي كه اي هسته پزشكي خصوص به و دانش

 .است آمده پديد  ، كشور اجرايي

 و دارد وجود كشور داخل در نياز مورد داروهاي پرتو اعظم بخش همچنين و سرد هاي كيت انواع% 90 از بيش توليد امكان حاضر حال در  .3
 .است آمده پديد كشور در نيز پرتوداروها انواع از ديگر برخي توليد ظرفيت بالقوه صورت به

جهت انجام برخي پروسيجرهاي تشخيصي يا درماني ) يشماليگان همساو  به خصوص عراق(بسيار از بيماران از كشور هاي منطقه   .4
  پزشكي هسته اي به كشور ما سفر مي كنند

  
  



  به نام خداوند جان و خرد

 

 كالن منطقه ده آمايش آموزش عالي بخش سالمت كشور

  (threats) بيروني ضعف نقاط مهمترين-د
 مطلق اطالعي بي موجب كه عمومي پزشكي آموزشي برنامه اجراي و تدوين در اي هسته پزشكي آموزش براي جايگاهي وجود عدم .1

 .است شده تخصصي رشته اين پروسيجرهاي باليني ارزش و ها قابليت از ها تخصص ساير حتي و عمومي پزشكان

 تخصصي هاي رشته ساير هاي فلوشيپ و متخصصين براي اي هسته پزشكي آموزشي چرخشي هاي دوره جهت مدوني برنامه وجود عدم  .2
 مرتبط

 و كيفيت بر پرتوداروها برخي تامين محدوديت. (است اي هسته پزشكي پروسيجرهاي انجام ركن كه ها پرتودارو توزيع بودن انحصاري  .3
 ) .است تاثيرگذار رشته اين در سالمت خدمات و پژوهش آموزش، كميت

 عدم به منجر آن انجام در صرفه عدم علت به است ممكن كه پروسيجرها بعضي مورد در آموزشي و دولتي مراكز تعرفه نبودن منطقي  .4
   .اندازد مخاطره به را پروسيجرها گونه اين صحيح انجام و شود دستياران كافي آموزش و مهارت

 مورد راديواكتيو مواد و تجهيزات تهيه در جدي هاي محدوديت موجب كشور تحريم شرايط در كه خارجي تجهيزات و امكانات به وابستگي  .5
  .گردد مي نياز

را مختل كرده در اين رشته  سالمتارائه خدمات  كه عدالت در PET‐CTمانند  عدم پوشش بيمه پايه در مورد برخي از پروسيجرهاي مهم  .6
 .است
رشته هاي وابسته  باعث شده كه يو كندي سيستم هاي مديريت بيمارستاني در بخش دولت مديريتي و كارآمد حعدم وجود فرآيند صحي .7

خرابي طوالني مدت دستگاه ها، عدم تامين به  لك بودن يامسته همواره از تهديدات ناشي از مانند پزشكي هسته اي يزات و تكنولوژيبه تجه
  .رنج ببرند... ناپايداري نظام پرداخت كارانه به هيئت علمي و پرسنل و ، موقع مواد اوليه

  
  
  
  :بررسي وضعيت رشته در مقايسه با كشورهاي منطقه -2

پس از گذشت بيش از سه دهه از انقالب اسالمي و بحرانهاي متعاقب آن نظير جنگ تحميلي و تحريم ها ، پزشكي هسته اي كه رشته اي است 
تاسيس  ومتخصص پزشكي هسته اي  200الهي به كار خود ادامه داد و حاصل آن تربيت نزديك به وابسته به پرتو داروها و تجهيزات با عنايت 

در تهران و بقيه در شهر ستان ها مستقر بوده كه قادر به ارائه  مراكزنيمي از در حال حاضر . بوده استمركز پزشكي هسته اي  160حدود 
  .از خدمات پزشكي هسته اي  در كشور مي باشند% 90حدود 

براي اموزش دستياران  ي مصوب در دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران ، شهيد بهشتي ، ايران ، مشهد و شيرازپنج مركز آموزشدر حال حاضر 
اين رشته  مرتبط با با كاربرد هاي PhDصد ها دانشجو در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و همچنين . اين رشته وجود دارد

به ميليون ها بيمار در سراسر كشور و بيماراني كه از كشور  ارائه خدمتتوان  ود هم اكنونبا عنايت به نيروهاي موج .تربيت شده اند تخصصي
توليد دانش ، ، ايران از نظر با عنايت به دست آوردهاي مذكور در زمينه پزشكي هسته اي .، وجود داردمراجعه مي نمايند ي همسايههاي خارج

هاي كشوربرخي در مقايسه با به لحاظ تجهيزات ولي   ،دارا استتعداد مراكز و نيروي انساني متخصص در منطقه آسياي غربي رتبه اول را 
 .ارد در رتبه پايين تري قرار داريمد  PET‐CTمركز پزشكي هسته اي ونزديك به يكصد دستگاه   200كه بيش از  )تركيهبه خصوص (همسايه 
با توجه به . ي به نسبت جمعيت نيز در حال حاضر، از وضعيت خوبي برخوردار نيستيمتعداد خدمات ارائه شده پزشكي هسته ا آمار به لحاظ

عامل اصلي تجهيزات به كار رفته در كشور بسيار كمتر از كشور هاي اروپايي است، ميتوان پزشكي هسته اي و درخواست خدمات آمار اينكه 
و در درجه دوم عدم توزيع پزشكي هسته اي  در در درجه اول عدم اطالع پزشكان درخواست دهنده از ارزش خدمات قابل ارائهاين كمبود را 

  .مناسب تجهيزات نوين پزشكي هسته اي در كشور دانست
 در كه نحوي به است نموده ميسر را ملكولي سطح در برداري تصوير و استوار متابوليسم و فيزيولوژي بر رشته اين اساس اينكه به توجه با 

 ها دارو پرتو با آن نمودن نشاندار و جديد ملكولي كشف با روز هر، ميگردد محسوب درماني روش بهترين يا و تشخيصي روش تنها موارد بعضي
 در پزشكي از اي رشته كمتر در كه گفت ميتوان جرات به . نميشناسد را مرزي و ميدهد ادامه خود پيشرفت به همچنان جديد تجهيزات ارائه و

  .اس و لذا فضاي توسعه در اين رشته همواره گشوده است گرديده حاصل اي توسعه چنين اخير سال 50
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  :جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها -3

ارائه شده  رشته موجود وضعيت كيفيت ارتقاي براي اجرا قابل راهكارهاي و پيشنهادات مهمتريندر اين بخش ضمن جمع بندي وضع موجود، 
  .است

 تصويربرداري هاي دستگاه كيفيت ارتقاي و تدريجي تجديد جهت در جراييا ريزي برنامهيكي از مهمترين راهكارهاي بهبود وضع موجود ، 
آموزش اين رشته در  قطبدر بيمارستان هاي آموزشي كشور به خصوص  در خارج رده از تجهيزات كردن جايگزين و) اسپكت گاماكمراي(

 زمينه آوردن فراهم و موجود افزاري نرم و افزاري سخت فناوري هاي پيشرفت آخرين اساس بر تجهيزات ارتقاي ودانشگاه علوم پزشكي تهران 
 روند تسريع. باشد مي دنيا در گرفته صورت هاي پيشرفت با مطابق جديد هاي دستگاه به دانشگاه ها  تجهيز جهت مالي منابع جذب امكانات و

رشته  را در اين و خدمات تبحر، پيشرفت دانش مي تواند PET‐MR و  PET‐CTد   رداري ماننهاي نوين تصويرب دستگاه اندازي راه و استقرار
   . تسريع ببخشد

علمي انجام شده در  ت گذاريسسيا بر مبنايحداقل (پوشش خدمات در اين رشته تخصصي را  سازمان هاي بيمه پايهالزم است، همچنين 
  . توسعه داده و تسهيل نمايند) داشت وزارت به
 ، راديوايمونوتراپي نظير( به خصوص در مورد خدمات درماني يآموزش مركز در اي هسته پزشكي متخصصين درماني هاي فعاليت توسعه

 شده ايجاد موانع نظير( آن راه سر در موجود موانع كردن طرف بر و...) و استخواني هاي متاستاز تسكيني درمانهاي ، رادياسيون سينووكتومي
نيز  دولتي و آموزشي مراكز در اي هسته پزشكي پروسيجرهاي انجام براي بيمه هاي تعرفه منطقي تصحيح جهت در تالش  ها و  بيمه توسط

  .تواند گام مهمي در جهت توسعه خدمات مهم در اين رشته محسوب گردد  مي
 هاي برنامه تدوين در ،رشته اين درماني و تشخيصي كاربردهاي معرفي حد در حداقل ، اي هسته پزشكي آموزش براي جايگاهي گرفتن نظر در

و واگذاري  اداري استقالل فرآيند تسهيل. مي تواند به شناسايي اين رشته كمك كند مرتبط باليني هاي تخصص و عمومي پزشكان آموزشي
اي بيمارستان هاي دولتي به صاحبنظران خود رشته مي تواند منجر به مديريت موثرتر بهينه تر تسهيالت  مراكز پزشكي هستهمديريت دروني 

 فرايندهاي تصحيح .ي موجود را برطرف نمايدو امكانات موجود شده و نقايص وابسته به كندي و ناكارآمدي سيستم هاي مديريت بيمارستان
 هاي سيستم سازي فعالو  آنان هاي مسئوليت حيطهتعيين  و مرتبط پرسنل مشاغل شرح تنظيمدر كنار  ،ارائه خدمت در مراكز دانشگاهي

نيز مي تواند در مراكز  و همچنين برقراري سيتم هاي پرداخت عادالنه مبتني بر كاركرد  در خدمات كيفيت وكنترل نظارتي و باليني حاكميت
  . تسهيل و پيشرفت كيفي و كمي خدمات موثر باشد

 كنترل براي نظارتي موثر نظام يك برقراري و اي هسته پزشكي هاي كيت و پرتوداروها فروش و توزيع كردن انحصاري غير جهت در اقدام
 مراكز براي آن استمرار وتضمين راديوداروها كافي و مناسب دردريافت موجود تنگناهاي رفع ،پرتودارو كننده توزيع هاي سازمان عملكرد
  . نيز از جمله راهكارهاي موثر بر پيشرفت رشته است آموزشي
 منظور به باليني تخصصي هاي گروه ساير با مناسب علمي ارتباط برقراري و اي رشته بين فعاليتهاي براي موجود هاي ظرفيت شناسايي
 انجام ، بيماران درمان و تشخيص در طرف دو دانش سطح ارتقاي و  سالمت خدمات و پژوهش آموزش، حيطه در تخصصي بين هاي همكاري

 متخصص، انساني منابع ، استفاده مورد تجهيزات به مربوط استانداردهاي تدوين و علمي هيئت اعضاي براي مدت كوتاه آموزشي هاي دوره
در ...  و خصوصي دانشگاهي، مراكز در تشخيصي پروسيجرهاي انواع  نويسي گزارش و درماني و تشخيصي پروسيجرهاي انواع پروتكل و نحوه

  . افزايش كيف خدمات موثرند
نيز از جمله اقدامات موثر   يتحقيقات كزامر و يدرمانهاي  بخش در اينترنتي هاي سايت اندازي راهو  بيماران جامع اطالعات هاي بانك ايجاد
  . است
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  :فعال در عرصه مربوطشناسايي دانشگاه ها و دست اندركاران غيردانشگاهي كشور  -4
براي آموزش تخصصي  ي مصوب در دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران ، شهيد بهشتي ، ايران ، مشهد و شيرازپنج مركز آموزش در حال حاضر

كاري هاي تحقيقاتي قابل توجهي بين مركز دانشگاهي موسسه تحقيقات پزشكي هسته اي دانشگاه علوم همچنين هم .اين رشته وجود دارد
  .وجود دارد... پزشكي تهران با برخي مراكز علمي ديگر نظير پژوهشكده علوم و فنون هسته اي، مركز رويان جهاد دانشگاهي و 

در راستاي همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در زمينه ارائه دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز  قطب موسسه تحقيقات پزشكي هسته اي
 از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز ختلف بين الملليخدمات تخصصي و خدمات آموزشي با ارگانهاي م IAEA  انجمن پزشكي ،

و  ARCCNM، سازمان همكاريهاي منطقه اي پزشكي هسته اي آسيا   ASNM، دانشكده پزشكي هسته اي آسيا EANM هسته اي اروپا
ط تنگاتنگ داشته و اين همكاري ها در آينده نيز بعضي انجمن هاي تخصصي پزشكي هسته اي در كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه   ارتبا

از نمونه اين همكاري ها مي توان به آموزش متخصص پزشكي هسته اي و كارشناس تكنولوژي پزشكي هسته . تداوم و توسعه خواهد يافت
زنگري و استاندارد سازي برنامه اي براي كشورهاي همسايه نظير تاجيكستان و افغانستان به سفارش آژانس بين المللي انرژي اتمي  و يا با

  . و همچنين برگزاري سمپوزيوم منطقه اي در اين زمينه اشاره نمود ASNMآموزشي تخصصي پزشكي هسته اي در آسيا با همكاري 
  
  
  : دست اندركاران تهيه سند -5

  دكتر بابك فالحي 
  دكتر محسن ساغري
  دكتر محمد افتخاري

  
  :نحوه جلب مشاركت دست اندركاران در تهيه سند -6

از طريق مشاوره با  و همچنيناسناد مختلف  و تطبيقي بر اساس مطالعات ميداني و توسط دكتر بابك فالحيبه طور عمده نگارش اين سند 
  . انجام شده است ) آقايان دكتر محمد افتخاري و دكتر ساغري(اساتيد صاحب تجربه در اين رشته 

  
  
  :تعيين افق آينده -7
 رشته اساس كه تجهيزات نمودن روز به و پرتوداروها توليد جهت در بيشتري كشايش كه ميرود اميد برجام اجراي و جديد شرايط به توجه با

 و جهان علمي مراكز با ارتباط در تسهيل و رشته اين در پژوهش و آموزش توسعه سبب متعاقبا و فراهم دهند مي تشكيل را اي هسته پزشكي
ي بنيادين در ارائه تحولتوانيم شاهد  ميفوق و همچنين تامين ملزومات پيشرفت، مراتب با عنايت به  .گردد كشور در ودانش علم تبادل

و اميد ميرود در شش سال آينده تمام روش هاي تشخيصي و درماني رايج در مراكز پزشكي هسته اي معتبر جهان  باشيمدر اين رشته خدمات 
  .در كشور انجام شود

  
خود اتكايي در زمينه توليد ،  توسعه درمان با پرتوداروهادر آسيايي دن به جايگاه قابل مقايسه با كشور هاي پيشرفته يرس :افق كوتاه مدت

  در صورت محقق شدن ملزومات )به لحاظ كمي و كيفي( خدمات سالمت در حيطه پزشكي هسته اي عدالت در ارائه يبرقرار وپرتو دارو ها 
  

   )رتبه اول آسيا 5و منطقه تا سطح رتبه اول در بين كل (برتري در زمينه توليد دانش  :افق ميان مدت



  به نام خداوند جان و خرد

 

 كالن منطقه ده آمايش آموزش عالي بخش سالمت كشور

  
فعال مجهز به  مركز پزشكي هسته اي  200نفر متخصص و حدود    380تعداد  ، 1404با توجه به رشد جمعيت تا سال    :افق بلند مدت

كه به اين  در   كشور پيش بيني مي گردد PET‐CTدستگاه   20حدود به كارگيري و  تي سي-ا اسپكت و اسپكتتصويربرداري بدستگاه هاي 
  .و در كل آسيا به رتبه پنجم برساندياي غربي ترتيب مي تواند جايگاه ايران را در اين زمينه به رتبه اول خاور ميانه و اس

  
  
  
  :ملزومات تحقق افق آينده -8

  :گردد مي پيشنهاد زير ملزومات،  و رسيدن به چشم انداز مطلوب اي هسته پزشكي جانبه همه توسعه و كسترش براي
  

 ي برنامه دستياريربه خصوص در مراكز آموزشي مج به روز كردن تجهيزات تخصصي و آموزشينوسازي و  -1

... ، تصويربرداري اپتيكال و PET‐CT ،  PET‐MRد   مانن مولكولي رداريهاي نوين تصويرب دستگاه اندازي راه و استقرار روند تسريع -2
 دستياري پزشكي هسته اي شدر دانشگاه هاي مجري آموز

شدن خدمات  عادالنهدر جهت  و پروسيجرهاي درماني جديد با پرتوداروها PET‐CTهسته اي نظير  خدمات نوين پزشكيپوشش  -3
 سالمت در حيطه پزشكي هسته اي

به اساتيد اهل  مراكز واگذاري مديريتيا به مراكز مالي  –اداري  اعطاي استقالل اصالح فرآيند هاي ارائه خدمت در مراكز دولتي و -4
 )درون سپاري(فن خود رشته 

 و رفع انحصار در اين زمينه كيفي و كمي نظر از مراكز نياز مورد داروهاي پرتو تامين چرخه اصالح -5

 غير آموزشي دولتي در مراكز درماني  نياز مورد تجهيزات نمودن روز به و تامين جهت تسهيالت ايجاد  -6

  جديد مراكز تاسيس و تجهيزات ، انساني نيروي تامين مورد در علمي سنجي نياز  -7

   دانش توليد براي بخشي بين تخصصي هاي همكاري توسعه  -8

 و توليد كنندگان دانش پژوهشگرانتشويق مادي و معنوي   -9

 خدمات رشته پزشكي هسته اي به دانش آموختگان پزشكي يكولوم آموزشي پزشكي عمومي در جهت معرفاصالح كوري - 10

 )مجهز به دستگاه هاي به روز( جديد مراكز ايجاد و رشته التحصيالن فارغ تعداد بين متعادل نسبتبرقرار   - 11
  مكاري هاي علمي بين مراكز تحقيقاتيادامه ه برقراري زمينه   - 12

  
 


