
 

 بنام خدا

ياست جمهورير  

يو فناور يمعاونت علم  

  يو پژوهش يمعاونت علم

توسعه علوم يزياداره کل مم  

 

"يصد موضوع مهم علم يزيطرح مم"  

"ندهيسال آ 02در   نرايا ياسالم يچشم انداز سالمت گوارش و کبد در جمهور "  

 

توسعه علوم يزيران مميمجمع دب  

يتوسعه علوم پزشک يزيرخانه مميدب  

ران يگوارش و کبد ان يمتخصص يانجمن علم  

8811بهمن ماه   

 



2 | P a g e 

 

 موضوع گزارش
 

 ندهيسال آ 02در   نرايا ياسالم يجمهور سالمت گوارش و کبد در چشم انداز

 

 

يگروه علوم پزشک  

يموزش پزشکآوزارت بهداشت درمان و   

ياست جمهورير يو فناور يارائه شده به معاونت علم  

رانين گوارش و کبد ايانجمن متخصص :طرح يمجر  

 

 دکتر رضا ملک زاده

يروزيف يصابر يدکتر مهد  

يرناصريم يدمحمدمهديدکتر س  

8811بهمن ماه   



3 | P a g e 

 

 

 رستــفه

 

 

 5 ..........................................................................................................................................گروه مشاورين            

 6 ..........................................................................................................................................................مقدمه            

    فصل اول

  9  .....................................................................................................................................................  تاريخچه

  9  ......................................................  وارش و کبدراه اندازي رشته فوق تخصصي گ (الف -1

 11 ............................................................................  تشکيل انجمن گوارش و کبد ايران (ب -1

  11 ................................  کز تحقيقاتي گوارش و کبدااندازي مرتاريخچه تأسيس و راه (پ -1

 

  فصل دوم

 22  ................................................................ سال گذشته 03وضعيت موجود کشور و روند توسعه در 

 20  .............................................................. بار بيماريهاي گوارشي و کبدي در کشور (الف -2

  21  ................................................................................................. آموزش نيروي انساني (ب -2

 03  ........................................................... در کشور  نيروي انساني  ارائه کننده خدمات (پ -2

 06  ...................................................................................................... پژوهش و توليد علم (ت -2

 06  .....................................................................  وضعيت توليد علم در پزشکي (1ت  -2

 09  .................................................  وضعيت توليد علم در رشته گوارش وکبد( 2ت  -2

  30  ....  مجالت علمي و نقش آن در توسعه دانش پزشکي در رشته گوارش و کبد( 0ت -2

  33  .................... نشگاه ها و مراکز تحقيقاتي در افزايش تعداد مقاالتسهم دا( 3ت  -2

 31  ................................... وضعيت بودجه هاي مراکز تحقيقات گوارش و کبد (5ت  -2

 

 فصل سوم 

 53  .......................................  تحليل وضعيت موجود و تعيين نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهديدها

 51  ...............................................................................................  حيطه مديريت سالمت( الف -0

 52  ...................................................................  اطالعات موجود حيطه مديريت سالمت

 52  ................................................  خش دولتيدر ب تصميم ساز و تصميم گير اجزاي

 50  .........................................  يدولت غير خشدر ب اجزاي تصميم ساز و تصميم گير



4 | P a g e 

 

 50  .............................................. ضعيت موجود در حيطه مديريت سالمت بررسي و            

 50  ...............................................................................................  تحليل محيط بيروني              

 50  ................................................................................................................ نقاط قوت 

 53  ............................................................................................................  نقاط ضعف

 53  ..............................................................................................................  پيشنهادات

 55  ...................................................  موزش نيروي انسانيتحليل وضعيت موجود آ( ب -0    

 55  ................................................................................................................ نقاط قوت 

 55  .............................................................................................................. نقاط ضعف

 56  ..............................................................................................................  پيشنهادات

  تحليل وضعيت موجود در زمينه نيروي انساني، امکانات و نحوه خدمت رساني (پ -0     

 51  ................................................................................................................. نقاط قوت

 51  ............................................................................................................  نقاط ضعف

 51  ..............................................................................................................  پيشنهادات

  63  ...................................... تحليل وضعيت موجود در زمينه پژوهش وتوليد علم ( ت -0      

 63  ................................................................................................................  نقاط قوت

 63  ............................................................................................................  نقاط ضعف

 61  ..............................................................................................................  پيشنهادات

    فصل چهارمفصل چهارم

 62    ................................................................................................................  پيشنهادات پيشنهادات   ييجمع بندجمع بندچشم انداز، رسالت و اهداف راهبردي، و چشم انداز، رسالت و اهداف راهبردي، و 

  6060    ....................................................................................................................................................................................................................................................................  ( ( دورنمادورنما))چشم اندازچشم انداز

  6060    ......................................................................................................................................................................................................................................................................    ((ماموريتماموريت))سالت سالت رر

  6060    ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ارزش ها ارزش ها 

  6363    ..................................................................................................................................................................................................................................    ((استراتژيكاستراتژيك))اهداف راهبردي اهداف راهبردي 

 65  ..................................................................................................... پيشنهادات  يبند جمعه گيري و نتيج

 65  ....  1333و تحقق اهداف سند چشم انداز براي سال  اء علمي پژوهشيپيشنهادات نهايي براي ارتق

 69  .............................................................................................................................................  سخن نهايي

 11  ........................................................................................................................................................ منابع 

 13  .................................................................................................................................................... خالصه 



5 | P a g e 

 

 هـــن برنامين تدوــيروه مشاورـــگ

 

 (ميس تيرئ -دانشگاه تهران) دکتر رضا ملك زاده

 (س انجمن گوارشيرئ)دکتر سيدحسين ميرمجلسي

 مير تيدب ،رازيشدانشگاه )دکترمهدي صابري فيروزي 

 (پروژه يير اجرايمد و

 (انجمن گوارشيي راجرايدب)دکتر مهدي ميرناصري 

 (يد بهشتيدانشگاه شه) دکتر رحيم آقازاده

 (دانشگاه تهران)درياني  يدکتر ناصرابراهيم

 (رازيشدانشگاه )دکتر محمدرضا فتاحي 

 (دانشگاه تهران)دکتر اکرم پورشمس 

 (دمشهدانشگاه ) دکتر حسن  سعادت نيا

 (النيگدانشگاه )دکتر فريبرز منصور قناعي 

 (يد بهشتيدانشگاه شه)دکتر فرامرز درخشان 

 (مشهددانشگاه ) مايدرضا سيدکتر حم

 (رانيدانشگاه ا)دکتر شهرام آگاه 

 (زيتبردانشگاه ) ين صوميدکتر محمدحس

 (اصفهاندانشگاه ) يد توکليدکتر حم

 (رانيدانشگاه ا) يدکتر فرهاد زمان

 (دانشگاه تهران)مقدم  ياوش ناصريدکتر س

 (قمدانشگاه )ر يدکتر محمدرضا قد

 (دانشگاه تهران) يمانين اصل سليدکتر حس

 (دانشگاه تهران) انيبيخط يدکتر مرتض

 (دانشگاه تهران) مقدم ييدکتر مسعود دوغا

 (دانشگاه تهران) ن مرآتيدکتر شاه

 (دانشگاه تهران) يليکائيدکتر جواد م

 (مشهددانشگاه )ا ين يدکتر حسن وثوق

 (اهوازدانشگاه ) يانيدکتر اسکندر حاج

 (زديدانشگاه ) يدکتر حسن سلمان روغن

 (يساردانشگاه ) يرگرفاخريدکتر حافظ ت

 (گلستاندانشگاه ) يار سمنانيدکتر شهر

 (کرماندانشگاه )ش مقدم يف درويدکتر صد

 

 
 



6 | P a g e 

 

 هـــمقدم               

 ،هجري شمسي 4121له توسعه اقتصادي ـ اجتماعي کشور، در سال سا 02بر اساس سند چشم انداز 

جمهوري اسالمي ايران برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر 

منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي، برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، 

تبعيض و بهره مند از  بر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،فساد،فرصتهاي برا

 . محيط زيست مطلوب خواهد بود

بر اساس اين سند، جامعه ايران دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه 

خواهد بود که در اين ( شورهاي همسايهشامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و ک)آسياي جنوب غربي 

مسير جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه 

 . نقش موثر و مهمي خواهد داشت ،و رسيدن به اشتغال کامل

و  به منظور رسيدن به اين جايگاه، نهادهاي علمي تخصصي بايستي بر اساس اصول عزت، حکمت

 . مصلحت، تعاملي سازنده و موثر با جهان داشته  باشند

اي در قالب رهدو  نانه به صورتيواقع بق و يدقبرنامه هاي  ياجرادر راه نيل به اين اهداف، تدوين و 

  .باشديم، ضروري ساله چندبرنامه هاي 

 ،ادي و فرهنگي باالدستيهاي کالن اجتماعي، اقتصدر نظر گرفتن شاخصبر  ها عالوهريزيهبرنامن يادر 

، هايي از قبيل رشد کمي و کيفي آموزش و تربيت نيروي انساني، توليد علم و پژوهششاخص   بایستی

 .درنظر گرفته شوداي و خدماتي متناسب با سياست هاي چشم انداز، هاي مشاورهتوانايي

کار ردست اندنهادهاي  يتمامرشد و توسعه بهداشت درمان و آموزش پزشکي مستلزم تشريک مساعي  

 ، ويدولت ين نهادهايترعمده ،يدانشگاه يقاتيو تحق يمراکز آموزش. باشدغير دولتي و مردمي مي، دولتي

و  يهمکار. باشنديم در توسعه علومموثرغيردولتي ن سازمان يترمهمهاي علمي تخصصي انجمن

با توجه به جهت  ياز طرف. د داشتدر روند رشد و توسعه کشور خواه مهمين دو نهاد نقش يا يهماهنگ
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گيري دولت در راستاي واگذاري بيشتر نقش آفريني به سازمانها و نهادهاي مردم نهاد، انجمنهاي علمي 

 يفيو ک يء کمارتقا يراستا در را يديجد يت هايمامورتوانند تخصصي از جمله انجمن گوارش و کبد مي

 . متقبل شوند يمات تخصصخدآموزش و تربيت نيروي انساني، توليد علم و 

به مراجعه علل  شايعترينجمله از  يصفراو يو مجرا کبد ،(گوارش)دستگاه جهاز هاضمه يهايماريب

علل  يينه شناسايدر زم يشگرف يهاشرفتير پياخ يهادر سال. دنباشپزشکان عمومي، و متخصصين مي

ي درمان يها، روشيروسيو يهايماريبهاي ژنتيکي، زخم پپتيک، بيماريها از جمله يمارين بيا

 يکان بهترماوسته است و بالطبع يبه وقوع پهاي جديد جراحي ازجمله پيوند کبد، روش، پيکواندوسک

  .است دهيفراهم گردها بيمارين ياتشخيص، پيگيري و درمان   جهت

کاران رست اندد يتمام يک مساعيلزوم تشرگوارش و کبد در جامعه و  يهايماريباد يزبا توجه به بار   

دست  يها و نهادهات سازمانيو مامور نقشن ييموجود و تع يچالش هاشتر ين بيتببجهت کاهش آن، 

 . د استيار مفيبسران، يا ياسالم يساله  رشد و توسعه جمهور 02چشم انداز دن به اهداف يسرکار در راند

س انجمن يران و تأسيادر  ين رشته علميا يريشکل گ يو چگونگ خچهين گزارش مشتمل بر تاريا

 ي، بررسيت ارائه خدمات فوق تخصصيوضع، رانيدر ا يگوارش و کبد يهايماريت بيگوارش، وضع

مراکز ، رانيگوارش و کبد در ا يرشته فوق تخصص آموزشاز، يموجود و مورد ن يانسان يروين

 يوار و کشورهاهمج يران با کشورهايسه اي، مقان رشتهيدر ا علم و پژوهشد يتولزان يو م يپژوهش

 .باشديم 4121دن به چشم انداز يرس يبرا يعمل يشنهاد هايو پشرفته، يپ
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 خچه يتار

در رشد و  ياست که نقش مهم ييهار بوجود آمدن نهادها و سازمانيسن ييتبد بر يخچه تاکين تاريدر ا

 : ران داشته انديدر اگوارش و کبد  يگاه رشته علميجا يارتقا

 

 گوارش و کبد يرشته فوق تخصص يراه انداز -الف

تـا قبـل از   . ، در دانشگاه تهـران آغـاز شـد   (يالديم8391)ش يسال پ 07حدود  يطب داخل يآموزش تخصص

مـاران مربـوب بـه    يشـد و ب ياداره مـ ( جنرال يداخل) يعموم يبه صورت داخل يداخل يبخش ها 8939سال 

از به صـورت  يشدند و بر اساس نيم يبستر يداخل يهاگر در بخشيماران ديز مانند تمام بين جهاز هاضمه

از د يـ جد يصيتشخ يهام و ابداع روشوشرفت عليبا پ. گرفتنديقرار م يتخصص يهايمشاوره مورد بررس

هـا  صگر فوق تخصـ يگوارش و کبد مانند د يفوق تخصص يهاج بخشيک، به تدريبرواپتيف يجمله آندوسکپ

گوارش و کبـد   يفوق تخصص ن بخشيو باز شدن اول 8939تا قبل از سال . ب شدندمنشع ياز بدنه طب داخل

فوق تخصـص گـوارش و کبـد     يتعداد انگشت شمار (ر سابقيوش کبيدار) يعتيشر يتان دکتر علمارسيدر ب

مارسـتان  امـام   يمشـابه در ب  يهـا ن بخش و بدنبال آن بخشيس ايبا تاس. ران به طبابت مشغول بودنديدر ا

 ،ديـ الن جديت فـار  التحصـ  يـ گـر شـهرها و ترب  ي، و د(سابق يمل) يد بهشتيراز، شهي، دانشگاه ش(ره) ينيخم

ن دوره هـا  يـ رش در ايتعـداد پـذ  . شـد  يکسـاله  راه انـداز  يپ يفلوش يهان رشته به صورت دورهيآموزش ا

ن يـ ا. ضـور داشـتند  حپزشک فوق تخصص گوارش و کبـد در کشـور    يل تعداد اندکين دليمحدود بود به هم

تـوان بـه عنـوان     يهن باز گشته بودند را ميبه م که خارج از کشور ليالتحصفار  نپزشکان به همراه پزشکا

 .ديران ناميپزشکان نسل اول گوارش و کبد در ا

در سـال   يساله فوق تخصـص گـوارش و کبـد بـه طـور رسـم       2آموزش اولن پزشکان نسليکمک هم با 

ت يد و بــه رســمييــتا يدرمــان و آمــوزش پزشــک ،ت بهداشــتتوســط وزار( يالديمــ 8310) 8910-8911

 يد بهشـت يراز و شهين رشته در سه دانشگاه تهران، شيا ين سال آموزش فوق تخصصيدر ا. شناخته شد
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گـوارش و   يآموزش فوق تخصصـ  ن رشته،يل در ايادامه تحص ياد برايز يبا توجه به تقاضا .شروع شد

 نفـر در  82 رش سـاالنه يپـذ ظرفيت که از يبه طور ،شد يراه انداز زينگر يد يهاج در دانشگاهيکبد به تدر

 اطالعـات  8-8شـماره  در جـدول  . افـت يش يافـزا  8911-8913نفر درسـال   93برنامه به  ييابتدا يهاسال

 . نشان داده شده است 8910ن رشته در سال يا يفوق تخصص يموزشمراکز آ

8910سال  -رانيا ياسالم يو کبد در جمهورگوارش  يفوق تخصص يمراکز آموزش :1-1 شماره جدول  

 

 تعداد پذيرش دستيار در سال
 تعداد و رتبه اعضاي هيئت علمي

 دانشگاه بيمارستان اصلي سال شروع فعاليت
 استاديار دانشيار استاد مجموع

 تهران يعتيشر 4666 1 5 5 41 6

 تهران ينيامام خم 4666 4 1 0 7 1

 يد بهشتيشه يطالقان 4666 6 0 0 42 6

6 44 0 6 6 4666 
 ينماز

 يهيد فقيو شه
 رازيش

6 42 6 4 6 4631 
 امام رضا

 و قائم
 مشهد

 النيگ يراز 4631 5 - 4 6 0

 اصفهان الزهرا 4635 6 6 - 9 0

 اهواز گلستان 4637 6 0 - 5 0

 زيتبر ينيامام خم 4637 6 0 0 7 0

 جمع   12 00 47 79 62

 

رشته  يموزشآکولوم يکور ،يو تخصص يآموزش پزشک يرخانه شورايدب با درخواست 4637در سال 

 يب شوراين مجدد قرار گرفت و پس از تصويو تدو ين مورد بازنگريگوارش بالغ يفوق تخصص

  .ابال  شد يمجر يهااجرا به دانشگاه يبرا يو تخصص يموزش پزشکآ

غاز آ 4677ز از سال يدکان نگوارش کو ين، آموزش فوق تخصصيبالغ يعالوه بر آموزش فوق تخصص

 . شوديرفته مين رشته پذيار در ايدست 5انه يشد و در حال حاضر سال
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 رانيو کبد ا گوارش نيتخصصم يعلم ل انجمنيتشک -ب

. آغاز شد 4664هاي گوارش وكبد ايران از سال فعاليت ها براي تشكيل انجمن متخصصين بيمارين ياول

 يو برا ان رساندهيالت خود را در  خارج از کشور به پايحصن رشته تيازهمکاران که در ا ن گروهياول

. خود را در شهر تهران شروع کردند يتخصص يعلم يهاارئه خدمت به کشور بازگشته بودند، نشست

مانند مرحوم دكتر يحيي شهردار و  يهمکارانو ها شروع شدجمن از همان سالنجاد ايا يه برايتفکر اول

جاد و يدر ا يرمجلسين ميدحسيمانند دکتر س  يگريد عالقه مند ديو اسات يغرب يمرحوم دکتر محمدعل

 . داشتند ييده نقش به سزاين ايش ارپرو

ن رشته يا مطرحبا تعدادي از متخصصين خود را  يارتباطات علممجموعه ن يت اياز همان شروع فعال

 ،نمودندبه ايران مسافرت مياز طرف دولت يا دانشگاه تهران و يا به ميل شخصي ن زمادر آن که 

علمي  هايدستاوردوآخرين  نديافت يم در جلسات انجمن حضورب آنها ين ترتيبرقرار نمودند و به ا

 يعلم يبا نهادها يشتر و رسميارتباب ب يبه منظور برقرار. دندکررا مطرح مي ن رشته ياو عملي 

دن انجمن را در ايران ارائه دادند و در ن همکاران پيشنهاد به ثبت رسانيخارج از کشور، ا يقاتيتحق

 تًاينها. دينرس يجه مطلوبيبه نت يانجام شد ول ن افرادياتوسط  ياديز يهان راستا زحمات و تالشيا

 يقبل از انقالب شکوهمند اسالم. ل شدين مورد بوجود آمد انجمن تعطيکه در ا ل مشكالتييبه دل

متاسفانه به علل مختلف به  يز شد ولاآغ متعددي يهاتيز فعاليبه بعد ن 4656 يهاران از ساليا

 . دينرس ياجهينت

اي در محل كتابخانه بيمارستان تهران كلنيك راه جلسات ماهانه اي از همكاران مجددًاعده 4653از سال 

 جامعه متخصصين جهاز هاضمه ايران  ،براي اولين بار ،زمان با تشكيل اين جلساتهم. نمودند يانداز

(Iranian Gastroenterological Association) آن انتخاب شد يز برايتشكيل وهيئت مديره اي ن .

 در "بولتن جامعه متخصصين جهاز هاضمه" هاي گوارش در ايران به نامتخصصي در بيماري نشريهاولين 



02 | P a g e 

 

به بعد  4664متاسفانه بعد از عزيمت بعضي از همكاران به خارج از کشور از سال .  دين زمان به چاپ رسيا

 . تعطيل شداين انجمن 

، شديبه طور منظم تشكيل م 4655از سال که  يعتيدکتر شر هاي هفتگي بخش گوارش بيمارستانکنفرانس

 يليجنگ تحم يهادر طول سال. بوده استهاي دستگاه گوارش داشتن بحث بيماريكانوني براي زنده نگه

مارستان برگزار يبن يادر  يعلم يهارانسفکه کن يوجود ت خاص کشور بايران به خاطر وضعيه ايعلرعراق ب

س انجمن يت در تأسيل مهم عدم موفقياز دال يکي. س انجمن موقتا متوقف شديتاس يها براتالش يشد، وليم

دکتر  جناب آقاي ،ر وقت بهداشتيبا تالش وز 4663در سال . ضرورت اخذ مجوز از وزارت کشور بودعلمي 

از وزارت کشور به وزارت بهداشت  يپزشک يعلم يهاشان صدور مجوز انجمنيا نيرج فاضل و معاونيا

 . ت خود را آغاز نمودنديج فعاليبتدر يپزشک يعلم ين اقدام انجمن هايدنبال اه د و بيواگذار گرد

هيئت مؤسس انجمن متخصصين  4670در سال  گوارش،ن ين ساله متخصصيچندبعد از فعاليت هاي  باالخره

دكتر  ،دكتر رحيم آقازاده گوارش و كبد ايران شامل دكتر سيدحسين ميرمجلسي، دكتر احمد شفيعي، هايبيماري

زاده و دكتر محمدرضا زالي با ارائه اساسنامه انجمن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رضا ملك

 رن باياول يمن براجن انيره ايئت مدين سال انتخابات هيدر هم. را کسب کردندتشكيل انجمن  يبرا يمسر مجوز

نفر از  60با حضور ن يچن هم و انتخاب شد سيد حسين ميرمجلسي به عنوان رئيس هيئت مديرهانجام شد و دکتر 

  . ديب رسيران به تصويگوارش و کبد ا يهايمارياساسنامه انجمن بوسته يپ ياعضا

هاي مان انجمن متخصصين بيماريره انجمن برگزار شد در آن زيئت مدين انتخابات هيدوم 4671در سال 

 . داشت (عضو وابستهنفر 00و وسته يعضو پ نفر 70) عضو  91دستگاه گوارش و كبد ايران 

  جهاني بيماريهاي  گوارش انجمنن سال انجمن توانست به عضويت يدر ا

Organisation Mondiale de Gastroénterologie (OMGE)  ن يالزم به ذکر است که ا .در آمد

 ايگوارش  يجهان انجمن عنوانه ب يالديم 0226س شد و در سال يتاس يالديم 4965در سال  منانج

The World Gastroenterology Organization (WGO)   ن يادر حال حاضر در  .شد ينامگذار
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غ بر لباو  ياانجمن منطقه 1، مختلف ياز کشورها يانجمن گوارش مل 426 ،يسازمان گسترده جهان

تاکنون انتخابات  4671سال از . دندارت يعضودر سرتاسر جهان  متخصص گوارش و کبدر نف 52222

 . شود يبه صورت منظم برگزار معلمي متخصصين گوارش و کبد ايران انجمن 

بالغ بر   4633در سال که  يج اضافه شده است به طوريانجمن به تدر ين مدت تعداد اعضايا يدر ط

انجمن وابسته  ياعضا( 4-4نمودار شماره ). دارد (عضو وابسته 732وسته و يعضو پ 652)عضو  4422

ماران يخصوص به مراقبت از به بباشند که  يمران يشاغل در نقاب مختلف ا ين داخليعمدتا متخصص

  .عالقمند هستند يگوارش

، يخلدا ياران تخصصين انجمن، دستيا ياعضا يسطح علم يانجمن از ابتدا ارتقا نيا از اهداف مهم يکي 

 يگر اعضايد، يپزشکان عموم ، يگر علوم پزشکين ديگوارش و کبد، متخصص يفوق تخصصاران يدست

ک يوم يسمپوز 06 ،يکنگره کشور 41 ،کنفرانس 459ن مدت انجمن يا يدر ط. ه استدبو يجامعه پزشک

 .برگزار نموده است( يآندوسکوپ يهاعمدتًا روش) يآموزش يکارگاه عمل 50روزه و 
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 و 4675از سال " گوارش" نامبا  يفارس يپژوهش يار  مجله علمانتش

 Middle East Journal of Digestive Disease  به طور مشترک با دانشگاه علوم ) يسيبه زبان انگل

ن و پژوهشگران يت از محققيگر اقدامات مهم انجمن در جهت حماياز د 4633از سال  (رازيش يپزشک

  . کشور بوده است
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 س تا کنونين گوارش و کبد از بدو تاسيانجمن متخصص يتعداد اعضا: 4-4ار شماره نمود

 

 

 کنفرانس ماهانه
 بيمارستان شريعتی
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 .آمده است 0-4فهرست اقدامات مهم انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران در جدول شماره  

 ج آنياقدامات مهم انجمن گوارش و نتا: 0-4جدول شماره 

 جه آنينوع تالش و نت سال 

 ل انجمن که ناموفق بوديتشک يها براتيشروع فعال 4664

 ل انجمن که ناموفق بوديتشک يشروع مجدد برا 4656

 تهران  يعتيشر يمارستان دکتر عليدر ب ين بخش فوق تخصصيس اوليتاس 4656

 ن رشته به طور منظميا يل جلسات علميتشک

 ه متخصصين جهاز هاضمه ايرانجامع يررسميها و ثبت غتيشروع مجدد فعال 4653

 ل عزيمت بعضي از همكاران به خارج از کشوريانجمن به دل يفروپاش  4664

 ره يئت مديه يانجمن، انتخاب اعضا يل رسميدن تالشها و تشکيجه رسيبه نت 4670

  *ب اساسنامه انجمنيتصوو 

 " گوارش"ن شماره مجله يانتشار اول 4675

 (OMGE)گوارش  يران به انجمن جهانيو کبد اوستن انجمن گوارش يپ 4671

 رازيدر شهر ش ييايجغراف يپزشک ين الملليران همراه با کنگره بين کنگره گوارش و کبد اياول يبرگزار 4673

گر بـه جامعـه   يد يانجمن فوق تخصص 3ران به همراه يوستن انجمن گوارش و کبد ايپ 4630

 ين داخلـ يمتخصصـ  يبـرا  يره آموزشن کنگياول يران و برگزاريا ين داخليمتخصص

 4636در سال  گوارش توسط انجمن

 
 www.iagh.orgانجمن  ينترنتيت ايسا يندازا راه 4630

 

http://www.iagh.org/
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 ات وزارت بهداشت درمان يون نشريسيتوسط کم يپژوهش ياز علميامت ياعطا 4636

زي سـايت کنگـره هـاي انجمـن بـا امکـان پـذيرش        و راه انـدا  به مجله گوارش يموزش پزشکآو 

  www.iaghcongress.orgآنالين مقاالت به آدرس 

 
 انجام شده يپس اندازها از محلو  انجمن ياعضا يانجمن با همکار يه مکان مستقل برايته 4635

 (May 29)گوارش  يروز جهان يبرگزار يگوارش برا يبا انجمن جهان يهمکارشروع  4637

 راز بــا عنــوان  يشــ  يدانشــگاه علــوم پزشــک    ين مجلــه انجمــن بــا همکــار    يتشــار دومــ ان 4633

 "Middle East Journal of Digestive Disease (MEJDD)" 
 

 يتخصصـ  يمختلف علم يهاس انجمنيقال صدور مجوز از وزارت کشور به وزارت بهداشت در تأستدنبال انه ب*

 . ل شديتسه يعلوم پزشک
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 گوارش و کبد يقاتيمرکز تحق ياندازو راهس يتأسخچه يتار -پ

ابتدا  اين رشته در يپژوهش يهاتيفعال ،4652 سال از يو آموزش يدرمان يهاتيفعالانجام  با وجود

و مراکز  يو امکانات پژوهش يريل  نبودن جهت گيز به دلين موضوع نيز بوده است و ايار کم و ناچيبس

ن دانشگاه از نظر يترشاخص. بوده است يانسان يرويتر کمبود نها و از همه مهمدر دانشگاه يقاتيتحق

است که نظام تمام بوده ( سابق يپهلو) رازيدانشگاه ش يدر قبل از انقالب اسالم يپژوهش يهاتيفعال

، انجام يپزشک يهال پروندهيومعتبر، الزام به تکم يسيد به چاپ مقاالت انگلياسات يارتقا ي، وابستگيوقت

و  ين الملليارتباطات ب يبرا يسيانگلزبان  يريد بر فراگيدر موارد مرگ نامعلوم، و تاک يکالبدشکاف

آن ذکر  يشرفت نسبياز دالئل پ کا يآمر يهال از دانشگاهيد برجسته فار  التحصياز اسات يبرخوردار

  .شده است

و ( اريوش کبير سابقد)تأسيس بيمارستان دکتر شريعتي با  4656ز از سال يتهران ن يدانشگاه علوم پزشک

 يکه همراه با مجله پزشک Acta medicaن انتشار مجله يچن و هم اساتيدبراي  ينظام تمام وقت برقراري

 موجب پيشرفت پژوهشهاي پزشکي در ايران گرديد ،شدندکس يا Pub Medراز در يدانشگاه ش يسيانگل

 . (0-4نمودار)

 (Pub Med index)علمي روند ساليانه انتشار مقاالت : 2-8نمودار شماره 

 پزشکي ايران در چند دهه آخر قرن بيستم 

 

 

1965
 

1970
 

1980
 

1995
 

 Acta Medicaانتشار مجله انگليسي 
 و مجله پزشکي دانشگاه شيراز 

 Acta Medicaخروج مجله انگليسي 
 و مجله پزشکي دانشگاه شيراز از ايندکس 



09 | P a g e 

 

بانک  يبرمبنا) ين الملليدر مجالت معتبر بران يتوسط ا يعلوم پزشکتعداد مقاالت چاپ شده  لين دليبهم

مقارن )  يالديم 39 يال 32 يسالها نيبمقاله،  04 يالديم 79 يال 72 يدر سالها (Pub med ياطالعات

 يهاسالدر فاصله و  يليافتن جنگ تحميان يبا پا بوده است  مقاله 421(يليران در جنگ تحميا يريدرگ

 مورد 49462 عدد به يالديم 0229 يال 0222 يمقاله و در سالها 996به تعدادمقاالت  4999 يال 4992

 . رسديم

ش تعداد يان افزاتويشود ميز ميگوارش و کبد ن يطه تخصصيع که شامل حين رشد سرياز عوامل مهم ا

ت از يدر دانشگاهها و حما يس مراکز پژوهشيو تاس يقاتيش امکانات تحقيمتخصص،  افزا يانسان يروين

وجود گوارش و کبد در کشور نه يدر زم يقاتيمرکز تحقچ يه 4657قبل از سال . قات را ذکر نموديتحق

ش از يبه ب 4633سال  تاو  5ور به ن مراکز در کشيتعداد ا 4632 يال 4670 يدر فاصله سالها ينداشت ول

در دانشگاه تهران  4670قات گوارش و کبد از سال ين مرکز تحقياول .ده استيرس فعال يقاتيمرکز تحق 3

 . ت نموديب و شروع به فعاليتصو

 و يلوريوباکتر پکي، هليمولکول يسرطان، پزشک يهادر رشته يکشور يعلم يهار شبکهياخ يهادر سال 

 .انجام داده است قات ينه آموزش و تحقيدر زم يارزشمند يهاتيکه فعال شده يل و راه اندازيتشکز يت نيهپات

مجله  1در حال حاضر يگوارش و کبد در کشور وجود نداشت ول يمجله تخصص 4670قبل از سال 

 ,Hepatitis Monthly, Middle East Journal of Digestive Disease گوارش يبه نامها يتخصص

Iranian Journal of Gastroenterology and Hepatology   شوديدر کشور چاپ م . 

مراکز تحقيقاتي گوارش و کبد را در کشور به ترتيب با بيش از  1-4و جدول شماره  6-4جدول شماره 

 . سال سابقه کار نشان مي دهد5سال سابقه کار و کمتر از 5
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 سال 5ش از يد با بگوارش و کب يقاتيمراکز تحق: 8-8 شمارهجدول 

 (8811سال )آنها  يت علميزان فعاليت و ميسابقه فعال 

h-factor فيرد نام مرکز و دانشگاه سيسال تأس سيرئ موسس و تعداد مقاالت منتشره 

 4676 زادهدکتر رضا ملک 436 00
 قات گوارش و کبد يمرکز تحق

 تهران يدانشگاه علوم پزشک
4 

 4671 يدکتر محمدرضا زال 37 3
 قات گوارش و کبد يمرکز تحق

 يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک
0 

 4634 يروزيف يصابر يدکتر مهد 16 7
 قات گوارش و کبد يمرکز تحق

 رازيش يدانشگاه علوم  پزشک
6 

 4631 انيد علويدمؤيدکتر س 56 3
 قات گوارش و کبد يمرکز تحق

 ه اهلليبق يدانشگاه علوم پزشک
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 سال 5مراکز تحقيقاتي گوارش و کبد با کمتر از : 4-8جدول شماره 

 (8811سال )سابقه فعاليت و ميزان فعاليت علمي آنها  

 رديف نام مرکز و دانشگاه سال تأسيس موسس و رئيس تعداد مقاالت منتشره

 4636 دکتر شهريار سمناني مقاله در مجالت خارجي 63
 مرکز تحقيقات گوارش و کبد

 گلستاندانشگاه علوم پزشکي 
4 

 4635 دکتر محمدحسين صومي مقاله در مجالت خارجي 66
 مرکز تحقيقات گوارش و کبد

 دانشگاه علوم  پزشکي تبريز
0 

 4635 دکتر فريبرز منصورقناعي مقاله در مجالت خارجي 65
 مرکز تحقيقات گوارش و کبد

 دانشگاه علوم پزشکي گيالن
6 

 4635 يندکتر فرهاد زما يمقاله در مجالت خارج 41 
 مرکز تحقيقات گوارش و کبد

 دانشگاه علوم پزشکي ايران
1 
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مرکزتحقيقات دانشگاه گيالن 

 

مرکزتحقيقات دانشگاه تهران 

 

مرکزتحقيقات دانشگاه شيراز 

 

 مرکزتحقيقات دانشگاه گلستان

 

مرکزتحقيقات دانشگاه تبريز 

 

مرکزتحقيقات دانشگاه شهيدبهشتي 
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 ود کشور و روند وضعيت موج

 سال گذشته 83توسعه در 
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 در کشور يو کبد يگوارش يهايماريببار  -الف

ر در کشور ين دستگاه از علل مهم مرگ و ميا يدستگاه گوارش و کبد و مخصوصًا سرطانها يهايماريب 

 يها يماريب ،4630در سال  يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکاطالعات براساس . باشند يم

 و سوانح ر از حوادثير غيدرصد مرگ وم 42 (هاشامل سرطان) رش و کبدگوا

 (Non-Accidental Death)  ن سال بعد از يمورد مرگ در ا 41619د و با تعداد ندهيل ميرا تشک

 . بوده استران يدر ا( غير از حوادث و سوانح) ر ين علل مرگ و ميترمهم يو عروق يقلب يهايماريب

-آنان را مردان تشکيل مي% 56دهد که مورد جديد سرطان در ايران رخ مي 52302 حداقل هر ساله

در هر صد هزار نفر  4/96و براي زنان  3/446براي مردان  (ASR)ميزان استاندارد شده سني . دهند

 باشدمي

مثانه , (0/3)کولورکتال , (6/47)مري , (4/06)در مردان معده  ASRپنج ناحيه اصلي درگير براساس 

( 5/1)و رحم ( 7/6)کولورکتال , (4/44)معده , (1/41)مري , (4/47)و در زنان پستان ( 3/1)مي سو لو( 3)

-باشد که محدوده آنها بين سرطانمي% 72نسبت مرگ و مير به بروز معادل  (4-0نمودار شماره ) .بود

  .باشدمتغير مي%( 91)تا سرطان کبد %( 49)هاي تيروئيد 

اين ميزان در  ،باشدناشي از دستگاه گوارش ميدر ا يران مورهاي يافت شده موارد تو% 63بالغ بر 

سال  62دهد که در طي نتايج مطالعه حاضر نشان مي .دهدموارد را تشکيل مي% 02آمريکا فقط حدود 

 0اخير ميزان بروز سرطان مري بطور جدي کاهش يافته است در حاليکه ميزان بروز سرطان معده تا 

 (4-0تصوير شماره ) (0220در سال  ASR  4/06به4970 در سال  ASR  42 از . )ش يافته استبرابر افزاي
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 . آمده است 0220هاي گوارش در سال علل عمده مرگ و مير ناشي از سرطان 4-0شماره  نموداردر 

 

 علل مهم مرگ و مير ناشي از سرطان: 1-2نمودار شماره 

 

به ازاي هر صدهزار نفر جمعيت ايران  (ASR)داده شده سني ميزان بروز تطبيق  4-0در جدول شماره 

 . آمده است

 (ASR) يق داده شده سنيزان بروز تطبيم: 8-2شماره  جدول

 در کل کشور در هر صد هزارنفرسرطان های گوارش و کبد  

 زن مرد محل سرطان

 44 06 سرطان معده

 1/41 4/46 يسرطان مر

 5/6 0/3 سرطان روده بزرگ

 9/4 1/4 يصفراو يبد و مجارسرطان ک

 31/2 43/4 سرطان پانکراس
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نشان داده  0-0در جدول شماره  4630استان کشور در سال  06علل مهم مرگ و مير غير از حوادث در 

 . شده است

 8812استان کشور در سال  28ر از حوادث در ير غيعامل عمده مرگ و م: 2-2جدول شماره 

 درصد کل درصد ميبدخ درصد مير بدخيغ يماريب

 60/56 30426 2 2 67/66 30426 يعروق-قلب

 4/42 619/41 13/10 9252 56/1 5599 گوارش و کبد

 42 52641 56/41 6420 00/9 44121 هير يهايماريب

 69/6 1949 34/7 4661 66/0 6055 يه و مجاريکل يهايماريب

 27/6 1119 46/7 4543 67/0 0964 يمرکز يستم عصبيس يهايماريب

 26/0 0937 1/42 0046 60/2 774 خون يهايماريب

 1/0 6179 2 2 34/0 6179 زيغدد درون ر يهايماريب

 66/40 47902 60/47 6756 15/44 41467 ر موارديسا

 422 415245 422 04626 422 406740 کل

 

تري طي علل مهم مرگ و مير ناشي از بيماريهاي گوارش و کبد در بيماران بس 6-0در جدول شماره 

  .آمده است( ريفرال)در يکي از بيمارستان هاي سطح سوم ارجاع  4631تا  4632سالهاي 

 رانيگوارش و کبد در ا غير سرطاني  يهايمارياز ب ير ناشيعمده مرگ و م عوامل: 3-2 شماره جدول

 بخش گوارش و کبد بيمارستان شريعتي (1331-1331) يماران بستريدر ب 

 رصدد تعداد يماريب فيرد
                       يبر اساس کدگذار يماريکد ب                                   

ICD-10 

8.  
روز يبروز و سيف

 کبد يينارسا/ کبد
312 93 K72.0- K72.1- K72.9- K74.0- K74.1- K74.3- 

K74.6 

 K72.0- K73.9 23 171 ت هايهپات  .2



26 | P a g e 

 

9.  
معده و  يزخمها

 دوازدهه
913 83 

K25.0- K25.1- K25.3- K25.7- K25.9- K26.0- 

K26.7- K26.9- K27.0- K27.7- K27.9- K28.4- 

K28.9- 

3.  
ت و يستيکله س

 تيکالنژ
233 87 K81.0- K81.1- K81.8- K81.9- 

3.  
 يالتهاب يهايماريب

 روده
881 3 K52.9 

 K85 9/2 33 تيپانکرات  .1

 

-کلينيک تخصصي گوارش طي سالک يهاي مراجعه بيماران به ترين علتشايع 1-0در جدول شماره 

 .آودره شده است 4631تا  4632هاي 

 ريفرال ک ينيکليک به  ييماران سرپاين علل مراجعه بيترعيشا: 1-2جدول شماره 

 31-31 يهادر سالدر تهران   گوارش يتخصص

 درصد تعداد يماريب فيرد
درصد 

 مردان
 درصد مردان درصد تعداد يماريب فيرد

 21 1/2 22 زخم معده 11 62 36 6262 فالکسير  1

 21 7/2 23 يآشاالز 13 33 62 6266 ريک پذيروده تحر  6

 13 7/2 22 وميهمانژ 62 22 16 1132 زخم دوازدهه  3

 21 2/2 26 سرطان روده بزرگ 61 66 11 323 سوء هاضمه  6

 37 2/2 62 اکيسل B 211 7 73 66ت مزمن يهپات  2

 31 6/2 31 هسرطان رود 63 67 6 322 ت اولسروزيکول  2

 3 6/2 33 هياول يروز صفراويس 66 71 6 331 روزيس  7

1  
 التهاب معده و دوازدهه و

 التهاب دوازدهه 
 61 3/2 31 عدم تحمل الکتوز 62 22 3 672

 22 6/2 33 هيت اسکلروزان اوليکالنژ 62 27 3 631 کبد چرب  3

 23 6/2 63 سرطان پانکراس 67 62 6 627 کرون  12

 26 6/2 17 ياريبودک C 626 6 21 61ت مزمن يهپات  11

  6/2 12 لسونيو 63 66 6 127 يصفراو يسنگها  16

 21 1/2 13 مالتوما 32 61 6 126 بوستي  13

 72 6/2 17 يصفراو يسرطان مجار 31 36 6 136 ديهموروئ  16

 76 1/2 16 سرطان کبد 36 66 1 123 ونيميت اتوايهپات  12

 12 22/2 2 زير غدد درون يتومارها 33 26 1 126 سرطان معده  12

 33 27/2 2 سه صفرايسرطان ک 36 21 1/2 21 پ کولونيپول  17
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ن يشتريکه ب ييهايماريگروه ب 44نيانجام شده است در ب 4630ها که در سال يماريدر مطالعات بار ب

گوارش  يهايماريب و رتبهجاد کرده اند يت ايکصد هزار نفر از جمعياز دست رفته را در  يهازان ساليم

  (. 0-0نمودار )مشخص شده است کبد و 

8812استان کشور در سال  28ر از حوادث در ير غيعامل عمده مرگ و م: 2-2شماره نمودار  

 

ن علت يترعين عفونت شايا .باشنديت ب ميت کشور دچار عفونت مزمن هپاتيجمع 0,6تا  0,41 حدود

 . اشدبيوند کبد ميمنجر به پ يروز کبديو س يمزمن کبد يهايماريب

که در  يجامعه ما باشد به طور ياز معضالت بهداشت يکي يچاق ،نده نه چندان دوريرسد در آيبه نظر م

 يشکم يدر صد خانم ها به چاق 7/76ان و يدر صد آقا 6/66 نشان داده شده است کهمطالعات  يبعض

 يها يون و ناراحتش فشار خيقلب، افزا يعروق يها يناراحت يش خطر برايد که باعث افزاهستنمبتال 

 . شود يم يروز کبدياز جمله کبد چرب و س يکبد
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 آموزش نيروي انساني -ب

 يک سالهدر قالب دوره آموزشي فلو شيپ  4665تا  4655آموزش اين رشته در فاصله سالهاي 

 0در تهران و نمازي در شيراز ارائه مي شده است،  سپس دوره ( ره)و امام هاي شريعتي بيمارستان

 يليتحص ه فوق تخصصي گوارش و کبد بالغين به طور رسمي  و با مجوز وزارت بهداشت  از سالسال

بدليل نياز کشور و . در دانشگاههاي علوم پزشکي تهران، شهيد بهشتي و شيراز فعال شد 4667-4666

نيز اهلل .. هيو بقاهواز  ،اصفهان، گيالن، تبريز استقبال از اين رشته طي سالهاي اخير دانشگاههاي مشهد،

 دستيار فوق تخصص گوارش و کبد در 61در حال حاضر ساالنه . شدند دورهن يا يموفق به راه انداز

کوريکولوم  اين  . باشديم سال 0طول دوره آموزشي اين رشته . پذيرفته مي شود يهدانشگا مرکز 42

ن رشته در يموزش ات آير وضعيدر جداول ز. ن قرار گرفتيو تدو يمورد بازنگر 4637سال رشته در 

گوارش در ايران در ( کوريکولوم)برنامه آموزشي  .کشور به صورت خالصه نشان داده شده است

 (5-0جدول شماره ) مجموع برنامه خوب و قابل مقايسه با اکثر کشورهاي توسعه يافته در جهان مي باشد

 کشور گوارش و کبد در چند يکولوم آموزشيکور: 5-2جدول شماره 

 (به سال) طول دوره يتعداد حداقل آندوسکوپ امتحان  

پروتکل  

 انگليسي
 گوارش گاستروسکوپي کولونوسکوپي EUS Echo ERCP ورودي پاياني پروتکلها

طب 

 داخلي

NA* NA* NA* NA* NA* NA* NA* NA* NA* 0 6 اتريش 

 کانادا 1 0 422 022 022 2 022 ريخ يبل يبل يبل

 انگلستان 5/0 5/0 022 422 ريخ ريخ ريخ يبل ريخ يبل يبل

 فنالند NA* NA* NA* NA* NA* 6 6 بلي خير خير خير

 مجارستان *NA* NA* NA* NA* NA* 6/0 NA  خير خير خير

 رانيا 1 0 >122 422-452 12-62 ريخ ريخ يبل يبل ريخ ريخ

NA* NA* ايتاليا 4 6 622 422 خير 622 خير بلي بلي 

 هلند 0 1 622 022 422 ريخ 422 ريخ ريخ يبل ريخ

 يرومان 0 6 >452 422 ريخ ريخ ريخ يبل يبل ريخ ريخ

 1 0 522 75 52 ريخ ريخ يبل ريخ ريخ ريخ
 يقايآفر

 يجنوب

 اطالعات موجود نيست*
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ار فوق يگوارش و کبد که دست يفوق تخصص يدر بخش ها يانسان يرويت نيوضع 6-0در جدول  

  .دهند نشان داده شده است يتخصص آموزش م

 

 

 

 وضعيت موجود نيروي انساني بخشهاي فوق تخصصي گوارش و کبد :  6-2جدول شماره 

 8811  سال -مجري برنامه دستياري فوق تخصصي در ايران

 

تعداد تخت 

بستري 

 اييپسر

تعداد 

تخت 

 بستري

نسبت هيئت 

علمي به 

 دستيار

تعداد دستياران فوق 

تخصصي در سال 

4637 

  تعداد اعضاي هيئت علمي

 مجموع
سال 

0 

سال 

4 
 نام دانشگاه استاد دانشيار استاديار مجموع

 شريعتي-تهران 5 5 1 41 6 6 40 46/4 64 3

 امام-تهران 0 0 6 7 1 1 3 37/2 07 1

 شهيد بهشتي 0 0 1 7 6 6 40 53/2 62 42

 شيراز 0 6 6 44 6 6 6 36/4 40 5

 مشهد 6 4 6 42 1 0 6 66/4 12 3

 اصفهان 2 6 6 9 6 0 5 3/4 09 7

 تبريز 0 0 6 7 0 2 0 -- 00 6

 اهواز 2 0 6 5 4 2 4 -- 05 42

 گيالن 4 2 3 9 6 0 5 3/4 04 2

 ..بقيه ا 4 4 6 6 0 2 0 --- 02 6

 مجموع 43 02 15 96 61 05 59 1/4 037 64
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 فوق تخصصي در کشور نيروي انساني  ارائه کننده خدماتتعداد

ر يک کشور عالوه بر جمعيت و پراکندگي آن در سطح هر کشور بستگي تعداد فوق تخصص مورد نياز د

شاخصهاي مهم  5-0در جدول شماره . زياد به شاخصهاي سالمت و نظام سالمت يک کشور دارد

عواملي چون وجود نظام ارجاع، درآمد سرانه در . سالمت در ايران با چندکشور ديگر مقايسه شده است

افته به سالمت در هر کشور تأثير مهمي در تعداد متخصصين مورد کشور و ميزان هزينه اختصاص ي

 . نياز در رشته هاي مختلف پزشکي در هر کشور دارد

 با سه کشور ديگردر مقایسه مقايسه آمارهاي مربوط به سالمت ايران : 7-2جدول شماره 

 ژاپن کره ترکيه ايران 

 407 13 76 72 (ميليون نفر)کل جمعيت 

 60312 06222 3142 9322 برحسب دالر آمريکا)براي هر نفر سهم درآمد ملي 

 36/79 30/75 75/74 76/69 (نسبت مرد به زن برحسب سال)اميد به زندگي در زمان تولد 

 73/70 74/65 66/64 59/56 (نسبت مرد به زن برحسب سال)اميد به زندگي سالم در زمان تولد 

 0541 4137 615 764 (مريکابرحسب دالر آ)هزينه کلي سالمتي براي فرد 

 %9/7 %5/6 %6/5 %3/7 (برحسب درصد)هزينه کل سالمت از توليد ناخالص ملي 

 

اگر چه سهم درآمد ملي براي هرنفر در ژاپن و کره بسيار باالتر از ايران است، اما وضعيت ما از ترکيه 

فزايش دهيم و همچنين به نظر مي سال آينده مابايد مانند ترکيه توليدات علمي خودرا ا 45در . بهتر است

يک دليل اصلي بهتر . نيز در توليد علم باشيم( اسرائيل)رسد که ما مي توانيم بهتر از رژيم اشغالگر قدس

 Pubو  ISIبودن ترکيه نسبت به ايران در توليد علم، دارا بودن مجالت انگليسي زبان ايندکس شده در 

Med به تعداد بيشتر از ايران است. 

وضعيت نيروي انساني و هزينه هاي سالمت در کشورهاي آمريکا، فرانسه، اتريش،  3-0ول شماره در جد

 . آمده است 0226و  0222کانادا و انگلستان در سال 
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 2332-2338کشور در سال  5هاي سالمت در خالصه وضعيت نيروي انساني و هزينه: 1-2جدول شماره 

درصد توليد ناخالص ملي که 

 ه مي شود در سالمت هزين

هزينه سرانه 

 به دالر

تعداد کل متخصص پزشکي 

 بازاي صدهزار نفر

تعداد به ازاي 

 صدهزار نفر

تعدد متخصص 

 گوارش

 کشور

 آمريکا 591/44 92/6 452  744/5 0/45

 فرانسه 294/0 13/6 472 213/6 1/42

 اتريش 694 42/0 402 376/0 0/9

 کانادا 552 36/4 442 993/0 9/9

 انگلستان 356 14/4 452 617/0 9/7

 .تخمين زده شده است 4999-0225تعداد نيرو براساس سال *

تعداد متخصصين گوارش بازاي هر صدهزار نفر جمعيت در کشورهاي آمريکا،  6-0در نمودار شماره 

 . کانادا، اروپا و انگلستان مقايسه شده است

 

 نفر 333/833هر  يتعداد متخصص گوارش به ازا: 8-2نمودار شماره 

3.1

1.4
1.1

1.7

0.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

هر 
ي 
ازا
به 
ت 
يس
وژ
رول
وانت
تر
اس
 گ
داد

تع

فر
ر ن
هزا
صد

آمريکا )HMO( آمريکا کانادا اروپا انگلستان

 

(HMO= Health Maintenance Orginazation) 

تعداد متخصصين گوارش بازاي هر صدهزار نفر جمعيت ايران در مقايسه با تعداد  1-0در نمودار 

متخصصين گوارش به عالوه متخصصين داخلي که بيماران گوارشي را ويزيت و آندوسکوپي مي نمايند 

 . آمده است
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 نفر در ايران 333/833تعداد متخصص گوارش به ازاي هر : 4-2نمودار شماره 

2

0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

ي 
ازا
به 
ت 
يس
وژ
رول
وانت
تر
اس
 گ
داد

تع

فر
ر ن
هزا
صد

هر 

مجموع فوق تخصص گوارش و متخصصين

داخلي

فوق تخصص گوارش

 

زان يو م ين رشته فوق تخصصيدر ا يت ارائه خدمات تخصصيا از وضعيگو يريبه منظور ارائه تصو

 :  اندسه شدهيمقا( 9-0شماره در جدول ) 4633 و  4670 يهاسال يانجام شده، در دو مقطع زمان يهاشرفتيپ

 

 کشور يو امکانات فوق تخصص يانسان يرويت نيعسه وضيمقا:  9-2 شماره  جدول

 رانيا ياسالم ينه گوارش و کبد در جمهوريدر زم

 4633 4670 يمورد بررس يهاشاخص

 72 56 ون نفريليت کشور به ميجمع

 15 62  يعلوم پزشک يتعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عال

 42 1 يفوق تخصص يتعدادمراکز آموزش

 052  422   در سال يالن متخصص داخليتعداد فار  التحص

 622 52 نيفوق تخصص گوارش بالغ يانسان يرويتعداد ن

 4422 022 يطه تخصصين حيل در اغشا يمتخصص داخل يانسان يرويتعداد ن

 61 40 در سال ياران فوق تخصصيرش دستيتعداد پذ

 52 42 آموزش مداوم در سال يرنامه هاتعداد ب

 6 - (لوزالمعدهپيوند کبد زنده به زنده و  يمراکز دارا)وند کبد يتعداد مراکز پ

 322 -  وند کبد انجام شدهيتعداد پ

  يآندوسونوگرافامکانات  يکه دارا يمرکز)در کشور شرفتهيپ يندوسکپآتعداد مراکز،  

ERCP  و کولونوسکوپ باشد ندوسکوپق آياز طر  ياقدامات تهاجمو) 
1 06 

 باشدير ميز شامل موارد يفعل يشرفته آندوسکوپيمراکز پ: 
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ر اعلم، يام، (ص)حضرت رسول اکرم  روزگر،ي، في، امام، طالقانيعتيشر ين هاامارستيب)تهران در شهر 

 رشت،  ،اهواز ،زيتبر ،مشهد ،رازيش يو در شهرها( اض بخش، اللهيه، پارس، بهمن، في، مهراد، آتيمهر، د

  . ت وجود دارديک مرکز فعاليو اصفهان حداقل در  يسار ،زدي

از  ين رشته تخصصيدرا يت ارائه خدمات تخصصيباشد وضع يکه در جدول فوق مشخص م يطور همان

ش تعداد مراکز ين  افزاآاز دالئل عمده  يکيرسد  يداشته است که به نظر م ينده ايرشد فزا يفيو ک ينظر کم

عالوه .  گوارش و کبد در کشور باشد يار در  رشته تخصصيرش دستيش پذيو افزا يزش فوق تخصصموآ

در ارائه سالمت به  يز نقش مهميروها در کشور نين يع و پراکندگيتوز ي، چگونگيانسان يرويبر تعداد ن

ور متخصص و فوق تخصص در تمام نقاب کش يروهايع نيجوامع توز يدر تمام. جامعه خواهند داشت

 . رديگ يقرار م يو رفاه ي، اقتصادياجتماع فر عوامل مختليرا تحت تأثيباشد ز يکسان نمي
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 . وضعيت نيروي انساني در استانهاي مختلف کشور نشان داده شده است 42-0در جدول شماره 

 رمختلف  کشو يهادر استان يمارستانيو امکانات ب يانسان يرويع نيت توزيوضع: 83-2جدول شماره 

 نام استان رديف

 يبخش داخل يدارا يمارستانهايتعداد ب

ت به يتعداد جمع

 ون نفريليم

 يانسان يرويتعداد ن

دانشگاهي ـ 

 آموزشي

دانشگاهي  ـ 

 درماني
 جمع غيره

متخصصين 

 يداخل

فوق تخصص 

 گوارش

4 
آذربايجان 

 شرقي
 44 نفر 62 6/6 43 6 40 6

0 
آذربايجان 

 غربي
0 40 1 43 22/6 Na 5 

 0 0 0/4 3 0 5 4 اردبيل 6

 Na 45 3/1 62 6 46 3 اصفهان 12

 Na 0 6/2 6-  0 4 ايالم 5

 0 00 9/2 7 0 6 0 بوشهر 6

 452 99 7/41 33 56 41 04 تهران 7

 Na 0 9/2 6 4 0 6 چهار  محال 3

9 
خراسان 

 جنوبي
4 4  -0 6/2 42 4 

42 
خراسان 

 رضوي
9 46 40 61 9/5 55 41 

44 
خراسان 

 شمالي
4 0 4 1 3/2 41 4 

 Na 3 1/1 62 42 46 1 خوزستان 40

 Na 0 39/2 1-  0 0 زنجان 46

 0 47 6/2 7 4 0 1 سمنان 41

45 
و  سيستان

 بلوچستان
0 3 4 44 7/0 Na 0 

 45 6 5/1 09 5 43 6 فارس 46

 1 7 0/4 0 4-  4 قزوين 47

 1 42 4/4 6 1-  0 قم 43
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 6 05 9/0 43 6 3 1 کرمان 49

 0 66 1/4 42 4 7 0 کردستان 02

 Na 1 9/4 41 1 7 6 کرمانشاه 04

00 
ه و يلويکهگ

 راحمديبو
    9/2 6 0 

 Na 1 6/4 1 4 0 4 لستانگ 06

 42 51 1/0 04 6 46 0 گيالن 01

 0 42 7/4 9 4 7 4 لرستان 05

 Na 1 6/4     يمرکز 06

 Na 6 5/4 46 5 7 4 هرمزگان 07

 6 45 6/4 40 6 5 1 همدان 03

 Na 7 4 40 1 7 4 يزد 09

 46 6 6 06 5 40 6 مازندران 62

       

 



36 | P a g e 

 

 د علميپژوهش و تول -ت

 يد علم در پزشکيت توليوضع .8

ان يدر پا Pub Med يندکس شده در بانک اطالعاتيمقاالت ابا استفاده از  ديک پژوهش جديبر اساس 

 يعلوم پزشک يد علم در رشته هايران از نظر توليا ياسالم يجمهور يالديکم ميست و يدهه اول قرن ب

گاه يبه جا يالديم 0222در سال  54گاه ين شتاب را داشته و از جايجهان باالتر يه کشورهاين کليدر ب

رلند و يمانند نروژ، پرتغال، ا يياروپا يران از کشورهاين رشد ايصعود نمود و با ا 0229در سال  06

 يه در رشته پزشکيلند و روسيوزي، نيجنوب يقايک، افرين، مکزيآرژانتچون  يمهم ين کشورهايهمچن

م اشغالگر قدس يرژ يعنيانه يخود در خاورم يب منطقه ايگرفته و فاصله خود را با تنها رق يشيپ

 . پله کاهش داده است 5تا ( لياسرائ)

در اين نمودار . دينک يرا مشاهده م 0229و  يالديم 0222ران در سال يرتبه ا 5-0شماره  نموداردر 

ارتقاء يافته  0221در سال  06ميالدي به رتبه  0222در سال  54نشان داده شده است که ايران از رتبه 

 يسه با کشورهايران در مقايد علم در ايروند رو به رشد تول 6-0شماره  نموداردر  همچنين. است

 . نشان داده شده استل ي، لبنان و اسرائ يعربستان سعود
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 Pub Medه يبراساس نمادر جهان يپزشکت سرعت رشد مقاالت يوضع :5-2نمودار شماره 
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 Pub Medه يبراساس نما انهيخاورم کشور چند در يعلوم پزشکمقاالت  ديزان توليم: 6-2نمودار شماره 

 

 

 

ران يا ،يپزشکش داده شده است بر اساس در صد کل مقاالت علوم ينمافوق  نمودارطور که در  همان

مصر، عربستان و لبنان به  يگرفتن از کشورها يشيانه داشته و با پيدر منطقه خاورم يريچشمگرشد 

 .ک شده استينزد( لياسرائ)م اشغالگر قدس يد علم  رژيسطح تول
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 د علم در رشته گوارش وکبديت توليوضع  .2

با سه يدر مقابد کرشته گوارش و  ران دريچاپ شده ا يز تعداد کل مقاالت علمين 44-0در جدول شماره 

، مصر و يه، عربستان سعوديترک)  يو منطقه ا( ن و کرهيچ) يائيآس( ژاپن، آلمان)شرفته يپ يکشورها

مقاالت  يفيت کيوضع يبررس. شده است نشان داده 0229و تعداد مقاالت چاپ شده در سال ( لياسرائ

ن يبر اساس ا. آمده است 40-0ول شماره ذکر شده در جد يسه با کشورهايران در مقايچاپ شده ا

در رشته گوارش و کبد از  کمتر از ده مقاله در سال  يرانيکه تعداد مقاالت چاپ شده ايسه با وجوديمقا

چون  ييده است و از کشورهايرس 0229مقاله در سال  045برابر به تعداد  02ش يبا افزا يالديم 0222

 يهنوز فاصله قابل توجه يم وليگرفته ا يشيپ ياسالم يرهار کشوي، مصر، لبنان و سايعربستان سعود

 6هم فقط  يفياز نظر ک. ميخصوص ژاپن داره و آلمان و ب يل، کره جنوبيه، اسرائيچون ترک ييبا کشورها

در  ،معتبر چاپ شده يليمجالت خ يعني  IMPACT FACTOR > 5در مجالت با  يرانيدرصد مقاالت ا

ن تعداد ارجاع به مقاالت يچن هم. درصد است 02( لياسرائ)اشغالگر قدس م يرژ ين درصد برايکه ايحال

 . کمتر از مصر بوده است يه و حتيل و ترکيبه مراتب کمتر از اسرائ يرانيا

 2383تا  8913از سال  scopusه شده در يتعداد مقاالت گوارش و کبد نما: 88-2جدول شماره 

 2339سال  در 2383تا  8913از سال  کشور

 0274 02300 پنژا

 4576 41444 آلمان

 4796 9160 نيچ

 614 6214 هيترک

 626 6217 يکره جنوب

 036 0169 لياسرائ

 045 317 رانيا

 414 671 مصر

 62 154 يعربستان سعود
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 (2/82/8811اسکوپوس ) از کشورها ين تعداديد علم در بيتول يفيک يهاندکسيسه ايمقا: 82-2جدول شماره 

اد کل مقاالت تعد کشور

 گوارش و کبد

تعداد مقاالت با 

 422ش از يارجاع ب

تعداد مقاالت با 

 62ارجاع باالتر از 

تعداد مقاالت چاپ شده در 

 (IF >5)ک يمجالت درجه 

با تعداد دانشمندان 

 مقاله 52ش از يتعداد ب

 459 6266 0000 033 02300 ژاپن

 35 0573 0205 693 41444 آلمان

 5 032 673 52 9160 نيچ

 6 33 33 44 6217 هيترک

 6 639 016 33 6217 يکره جنوب

 ين اشغاليفلسط

 (لياسرائ)

0169 66 694 152 7 

 5 51 04 2 317 رانيا

 2 67 67 0 671 مصر

عربستان 

 يسعود

154 2 04 45 2 

 

 

ان داده شده است مجالت علمي که مقاالت مرتبط با گوارش از ايران در آنها چاپ شده نش 89-2در جدول شماره 

در آنها چاپ  ( اسرائيل)و مشخص است که در مقايسه با مجالتي که مقاالت مرتبط با گوارش رژيم اشغالگر قدس 

 . از ارزش و اعتبار علمي بسيار پاييني برخوردار است( 83-2جدول شماره )شده است 
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 ن تعداد مقاالتيشتريکه ب يجدول ده مجله علم: 13-2جدول شماره 

 اندران را چاپ کردهيا و کبد ته گوارشاز رش

 تعداد مقاله چاپ شده نام مجله فيرد

4.  
World journal of gastroenterology 

(IF=2.5) 

56 

0.  
Hepatitis monthly 

(NA) 

38 

6.  
AIM 

(IF=0.5) 

38 

1.  
JGH 

(IF=2) 

61 

5.  
Indian JG 

(IF<1) 

05 

6.  
European JGH 

(IF <2) 

00 

7.  
Digestive Dis Sience 

(IF =< 2) 

04 

3.  
Europe J of pharmacology 

(IF<2) 

47 

9.  
JRMS 

(NA) 

45 

42.  
IJMS 

(NA) 

45 
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 ن مقاالت گوارش و کبديشتريکه ب يده مجله علم: 84-2جدول شماره 

 يالديم 2111-2112ل را به چاپ رسانده سال ياسرائ 

 تعداد نام مجله فيرد

8 Hepatology (IF=10) 877 

2 J. of Hepatology (IF=6.5) 11 

9 Am J Gastro (IF=6.2) 02 

3 Israel J Gastro 13 

3 Digestive Dis Science (IF<2) 17 

1 JCGH (IF=6) 30 

0 J  Gastrerology (IF=13) 39 

1 GUT (IF=10) 23 

3 Alim ph  & Th (IF=3.5) 92 

87 Liver international (IF=3.5) 29 

 

ر يران مثل سايچاپ شده ا مقاالت آمده است، بخش عمده 46-0که در جدول شماره  يطور همان

ن مجالت نقش ياند و ادهيچاپ رسه ب يرانيا ندکس شدهيزبان ا يسيه در مجالت انگليهمسا يکشورها

 . در حال توسعه در سطح جهان دارند يکشورها يهاارائه پژوهش يبرا يار مهميبس

کا عمدتًا توسط مقاالت فراوان پژوهشگران همان يو امر يياروپا ين است که مجالت کشورهايت ايواقع

 معروف و معتبر مجالت خصوصه ن مجالت بيشوند و چاپ مقاله در ايم ليکشورها تکم

(Impact Factor >5)  ار يبصورت بس. ر ممکن استيغ يرانين ايمتخصص يار مشکل و عماًل برايبس

شما مربوب به  مقالهدهد که يما پاسخ مبه  American J Gastroenterology ييکايواضح مجله امر

ف تر يضع يا حتيکه مقاله مشابه و يدر حال. ن مجله ندارديخوانندگان ا يبرا ياديت زيران است و اهميا

 شمارهکه بر اساس جدول  يمنطقه تنها کشور ين کشورهايدر ب. کنند يچاپ م ييکايرا از محقق امر

است ( لياسرائ)م اشغالگر قدس يدارد رژ ييو اروپا ييکايامر ن مجالتيمقاله در بهتر يتعداد کاف 0-45 

ن يبهم. باشديل مياز اسرائ يغرب يپزشک يعلم يانجمن ها يار قويت بسيکه آن هم به علت ارتباب و حما
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ش تعداد آنها و ثبت آنها در ي، افزايسيبه زبان انگل يرانيا يت مجالت علميفيجز بهبود ک يل ما راهيدل

  .ميندار ين الملليب يهاهينما

 

 :بخصوص در رشته گوارش و کبد يران و نقش آن در توسعه دانش پزشکيدر ا يپزشک يمجالت علم 

. داشته است يريگ ع و چشميدر سطح جهان رشد سر يپزشک يده سال گذشته تعداد مجالت علم يدر ط

  .داشته است يريگ رشد چشم يسيو انگل يبه زبان فارس يپزشک يات علميران هم تعداد نشريدر ا

اقدامات بسيار مهم و مثبتي در سطح کشور به عمل آمده و ما تقريبًا مشابه کشور  ش مجالتيافزا  مورد

رشته فوق تخصص (.  45-0جدول شماره )خود را افزايش داده ايم  يپزشک کره جنوبي تعداد مجالت

 6ه بسيار وزين به زبان فارسي و گوارش و کبد تنها رشته اي در ايران است که هم اکنون داراي يک مجل

ايندکس شده و ساير مجالت نيز در آينده نزديک  ISIيکي از اين مجالت در . مجله به زبان انگليسي است

اين اقدام در حقيقت يک جهش علمي براي انتشار . ايندکس خواهند شد Scopus, ISI, Pub-medدر 

الزم است با همکاراني که در داخل و خارج . بودتحقيقات متخصصين ايراني در سطح بين المللي خواهد 

از کشور اغلب از روي دلسوزي نگران انتشار تعداد زياد مجالت علمي پزشکي ايراني هستند تذکر دهيم 

حتي کشور چين که . که اين يک تجربه جهاني ثابت شده است و در ايران هم خيلي خوب جواب داده است

س از امريکا از آن خود کرده است فقط با کمک مجالت علمي پزشکي امسال جايگاه دوم توليد علم  را پ

 .خود به زبان انگليسي توانسته است به اين جايگاه مهم دست پيدا نمايد

 

و مجالت  يپزشک ياز نظر تعداد مجالت علم ، چين و ژاپنيکره جنوب ،رانين ايسه بيمقا 45-0در جدول  

 :گوارش و کبد آمده است
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 ييايکشور آس 4معتبردر  يه هاينما ندکس شده در يمجالت ا سهيمقا: 85-2جدول شماره 

 Index pub-med Index ISI تعداد کل مجالت پزشکي کشور

 43 44 452 کره جنوبي

 47 44 413 ايران

 62 - 002 ژاپن

 622 - 4222 چين

 

 ش تعداد مقاالت يدر افزا يقاتيها و مراکز تحقسهم دانشگاه  .8

 نقش داشته اند که در جدول يمقاالت گوارش و کبد مراکز مختلف دانشگاهش تعداد يدر افزا

 . ش داده شده استينما 0-46 

 

  د دانشيبرتر در تول يده دانشگاه علوم پزشک :11-2شماره جدول 

 يالديم 2111-2112در رشته گوارش و کبد سال 

 

 تعداد مقاالت  يدانشگاه علوم پزشک فيرد

 338 تهران 8

 831 رازيش 2

 833 يد بهشتيشه 9

 11 ه اهلليبق 3

 31 رانيا 3

 33 توپاستوريانس 1

 30 اصفهان 0

 91 گلستان 1

 91 زيتبر 3

 92 ت مدرسيترب 87
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-يهاي گوارش و کبد توسط کليه مراکز تحقيقات بيمارتعداد مقاالت منتشر شده بيماري 7-0نمودار شماره 

اي ساليانه وزارت بهداشت و درمان پزشکي بررسي و تائيد ههاي گوارش و کبد کشور که در ارزشيابي

 .دهداند را نشان ميدهش

 مقاالت منتشر شده گوارش و کبد ايران: 1-2نمودار شماره 

 

 

 

 

 

به  34مقاله در سال  67شود تعداد مقاالت منتشر شده از حدود طور که در اين نمودار مشاهده مي همان

 . افزايش يافته است 4637مقاله در سال  072بالغ بر 

اين روند به تفکيک مقاالت منتشر شده، بر حسب ايندکس بودن مجالت علمي در  3-0در نمودار شماره 

طور که مالحظه مي شود  همان .شده استبيان   Scopus , Pup medو  ISIچون هاي بين المللي نمايه

در سال مقاله  52بوده و از کمتر از تعداد مقاالت نمايه شده بين المللي از رشد چشمگيري برخوردار 

 . افزايش يافته است 4637مقاله در سال  052به باالي  4634

 8818-11روند رشد تعداد مقاالت بيماري های گوارش و کبد : 1-2نمودار شماره                                                 
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بيانگر عدم تمايل  ،ه در مجالت داخلي  در طي اين چند سالکاهش مالحظه شده در تعداد مقاالت منتشر شد

ي مجالت داخلي و باشد بلکه نشان دهنده رشد کيفپژوهشگران به چاپ مقاالت خود در مجالت داخلي نمي

  .استهاي علمي بين المللي نمايه شدن در منابع و نمايه نامههاي مورد نياز جهت دستيابي به شاخص

مرکز )اي از روند مقاالت منتشر شده توسط يک مرکز نمونه کشوري مقايسه 9-0شماره در نمودار 

و کل مقاالت منتشر شده گوارش و کبد ( هاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهرانتحقيقات بيماري

  . داده شده استرا نشان کشور 

مقا ت م تشره گوارش و کبد ک  کشور و   - نمودار شماره 
مرکز گوارش و کبد دانشگاه تهران 

0

50

100

150

200

250

300

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

داخلي -ک  کشور (همراه با داخلي اي دک  شده)خار ي  -ک  کشور 
داخلي -گوارش و کبد تهران خار ي-گوارش و کبد تهران

 

سال  7وانسته است در طي ارزشيابي هاي انجام شده در طي اين مرکز ت ،شودطور که مالحظه مي همان

 . ي قابل توجهي را در تعداد مقاالت منتشر شده و نمايه شده در منابع علمي پديدار نمايدعودصسير 

شود که عليرغم افزايش مطلق تعداد مقاالت منتشر شده اين مرکز و مالحظه مي 42-0 شماره در نمودار

 ثير و ارجاع مقاالت با کاهش نسبي سهم مقاالت منتشر شده خود روبرو ارتقاء ميانگين ضريب تا

مي باشد که نشان دهنده افزايش تعداد مراکز تحقيقاتي گوارش و کبد و شروع فعاليت و افزايش سهم آنها 

 . در توليد علم است
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 قات گوارش و کبديمراکز تحق يت بودجه هايوضع 

رغم يدهد که عليمصوب را نشان م يقاتيمراکز تحق يدولت يهات بودجهيوضع 44-0نمودار شماره  در

ش ين افزايرا در ا ينقش اصل يقاتيش تعداد مقاالت و مجالت گوارش و کبد در کشور که مراکز تحقيافزا

و مشابه رشد ه يهمسا يسه با کشورهايندارند و در مقا يش مناسبيافزا يدولت يهابودجه ،اندداشته

 . داشته است يزيناچ

 

 37 -34ف بودجهيرد يگوارش دارا يقاتيتحق مراکز ص بودجهيروند تخص: 88-2نمودار شماره 

 

 

در  .بايد تأکيد نمود که فقط تعداد مقاالت چاپ شده بين المللي معيار پيشرفت در يک رشته علمي نيست

وق تخصصي در ايران در ده سال گذشته رشته گوارش و کبد سطح کمي و کيفي خدمات تخصصي و ف

به طرز بسيار چشم گيري ارتقاء پيدا نمود و پيشرفت واقعي از نظر ارائه خدمات به بيماران در سطح 

کشور مشهود است و از اين نظر مشابه يا حداقل نزديک به کشورهاي توسعه يافته در سطح جهان 

ش و کبد در طي ده سال گذشته را بعنوان يک هستيم، بهمين دليل بايد پيشرفت علمي در رشته گوار

اين توسعه و پيشرفت مخصوص ايران نبوده بلکه در ساير کشورهاي جهان از جمله . واقعيت بپذيريم

 . کشورهاي همسايه هم اتفاق افتاده است ولي شتاب و سرعت پيشرفت ايران چشمگير بنظر مي رسد
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ه و عربستان يب چون ترکيرق يکه کشورهاياست در حالنده يآ يبرا يزيو مهمتر در برنامه ر ينکته اصل

 يبخصوص پزشک يعلم يه رشته هايتوسعه در کل يرا برا يجد يه گذاريو سرما يزيبرنامه ر يسعود

مثال دولت  يبرا. نگران کننده است ينده مبهم و کميآ يما برا يه گذاريزان سرمايانجام داده اند م

 يبا همکار يک مرکز علميس يتأس يرا برا يارد دالريليند مم چيعظ يه گذاريسرما يعربستان سعود

 يهمکار يه گذاريه عالوه بر سرمايکا آغاز نموده و ترکيشرفته بخصوص امريپ يصنعت يکشورها

بودجه  4633که در سال يدر حال. نموده است يزيکا برنامه ريو امر يياروپا يباکشورها يعيوس

از  يص بودجه کاهش داده شد و استقالل بودجه برخيه تخصدر مرحل يپزشک يقاتيمراکز تحق يپژوهش

قات مجلس به بودجه مراکز يون آموزش و تحقيسيرا که کم يد و بودجه اندکين مراکز از آنها سلب گرديا

 . نموده است يص آن خودداريرفت و از تخصيافزود دولت آنرا نپذ
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 نييت موجود و تعيل وضعيتحل

 دهايضعف، فرصت ها و تهدنقاط قوت و  
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با در نظر گرفتن  ،يسينون به منظور سهولت برنامهيل اطالعات موجود، همچنيو تحل يبنددستهبه منظور 

اطالعات و  يت موجود و جمع آوريوضع يبررس ،ندهيبرنامه در آ يو اجرا يزيعوامل موثر بر برنامه ر

ارائه خدمات  ،آموزش نيروي انسانيت سالمت، يريمد: شاملطه يح 1شنهادات را در  يآمار و ارائه پ

 :ميد علم در نظر گرفتيپژوهش و تول و يو مشاوره ا يتخصص

 

 ت سالمتيريطه مديح -الف

، يجمله مراکز آموزش از ،گوارش و کبد يهايماريکاران حوزه برنقش دست اند يستين قسمت بايدر ا

ن يکه در ا يو پزشکان يئت علميه يان اعضاريگوارش وکبد اعلمي متخصصين ، انجمن يمراکز پژوهش

جامعه  مانند يين نقش نهادهايچن باشند و هميماران ميب يمشغول مداوا يرشته فوق تخصص

 : ميکنيل ميو تحل ير بررسيز يهامقولهرا در ران يا ين داخليمتخصص

 ريزيسياست گذاري و برنامه

 (بستريسرپايي و ) ساختار کالن ارائه خدمات در سطح جامعه

 (تنظيم قوانين، مقررات الزم و اعمال آنها)حاکميت 

 همکاري بين بخشي و مشارکت مردمي

 مديريت اطالعات سالمت

 آموزش نيروي انساني

 پژوهش و توليد اطالعات

 ، تجهيزات و لوازم پزشکي، مواد داروئي و مشتقات آن(منابع فيزيکي)تسهيالت پزشکي 

 يشگيري ثالثيه، و پپيشگيري ثانويه، عوامل خطر، پيشگيري اوليه پيشگيري بدوي و جلوگيري از ايجاد
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 ت سالمتيريطه مديحدر و انجمن ها  آموزشی و پژوهشی  نقش مراکزدر اطالعات موجود   .8

ن يها و اصوال نقش متخصصو انجمن يپژوهش يموزشآت و نقش مراکز ياز وضع يحيق و صحيآمار دق

 . باشديبه سالمت دستگاه گوارش و کبد در دسترس نم مربوب يهاياستگذارين رشته در سيا

ک يبعنوان  يم سازيو تصم يريم گيانجمن در شوراها و مراکز تصم هيئت مديره اعضاء زان حضوريم

 . رديقرار گ يتواند مورد بررسيشاخص م

كميته  مشارکت در جلسات مربوب به به  طور غير مستقيم  و به صورت عمدتًا ن موردينقش انجمن در ا 

 ، ورود دارو به سيستم بيمه اي  كشور، (فارماكوپه ايران)هاي ورود دارو به سيستم دارويي كشور 

 . باشديم ته تعرفه گذارييته تخلفات و کميكميته هاي تخصصي سازمان نظام پزشكي از جمله کم

ط و يش، شراار، نحوه آموزيرش دستين تعداد پذييدر تع يالزم به ذکر است که انجمن به طور رسم

 يپژوهش يهايگذاراستين سيچن و هم ن رشتهيالن ايفار  التحص يابيو ارز يليضوابط فار  التحص

 . ندارد يمهم نقش

اجزاي " تاثير در سياست گذاري و برنامه ريزي رشته گوارش و کبد "ن موضوع يبهتر ا يبررس يبرا

 . مينمايم ميتقس بخش غير دولتي وبخش دولتي را به تصميم گيري در مورد سياست هاي اين رشته 

 

 : خش دولتيدر ب اجزاي تصميم ساز و تصميم گير  .2

وزارت رفاه و تامين ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، هيئت دولت، مجلس شوراي اسالمي

 يو فرهنگستان علوم پزشک يو پژوهش يمراکز آموزش ،هاي علوم پزشکيدانشگاه ،اجتماعي
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 :يدولتريغ خشدر ب و تصميم گيراجزاي تصميم ساز  .8

 يسازمان نظام پزشک ،، انجمن متخصصين داخليرانيا گوارش و کبد علمي متخصصين انجمن

 

آموزش نيروي انساني، پژوهش و توليد علم، و بهداشتي  ها را در سه زمينهگذاريسياستچنانچه 

اشتي و درماني کشور در سه باتوجه به اينکه سياست هاي بهد. بگيريماي در نظر درماني و مشاوره

هاي علوم پزشکي زمينه فوق الذکر عمدتا از طريق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه

من جهاي تخصصي از جمله اناي براي انجمننقش قابل مالحظه  يت فعليدر وضع گردد،تعيين و ابال  مي

عمدتا از  يقاتيو مراکز تحق ياکز آموزشنقش مر. توان تصور نمودنمي گوارش و کبدعلمي متخصصين 

 ين رشته فوق تخصصيا يش نقش تمام اجزايلذا افزا .باشديربط مين ذيق دادن مشاوره به مسئوليطر

 . شود يم توصيهها يم سازيها و تصمياست گذاريدر س

 

 :ت سالمتيريطه مديت موجود در حيوضع يبررس -ب

 يرونيط بيل محيتحل  .8

 نقاط قوت 

ورنماي برنامه بيست ساله جمهوري اسالمي ايران وتاکيد رهبـر معظـم انقـالب و تصـميم     هداف و دا -4

 دولت  جهت ارتقا وضعيت علمي ايران در منطقه

 يفوق تخصص يهاطهيح يبرا يراهبردبرنامه ريزي   يهاکميتهت يفعال -0

 کشوريت يو فعال ين بخشيب  يهايد در مورد همکاريتجارب مفوجود  -6 

 کشور   يدات علميش تولير در افزايثأها و تيماريب درمانن حوزه از علم در يهم اسهم م  -1 

، ي، درمانيبهداشت يهابرنامه ياجرا يدر سطح کشور برا يمتخصص کاف يانسان يرويوجود ن -5

 يو پژوهش يآموزش
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 نقاط ضعف

  و موارد مشابه ن مقولهيدر ا نبود تضمين الزم براي استقبال از نظرات کارشناسي ارائه شده -4

 نه ين زميادر  يگذاراستيو س ريزي کشوريفراگير و ملي براي برنامهيا مرجع ثابت، موثر،  يمتولنبود  -0

وزارت وزارت بهداشت، )کشور  درسالمت  درکارناجزا دست ا نيب بين بخشي يکاف نبود هماهنگي  -6

 (کيو سازمان نظام پزش يعلم يها، انجمنيدرمان يهارفاه، بيمه

  يطه تخصصين حين در ايها و مراجعيماريب ياهينامشخص بودن اطالعات پا -1

 ها نهين هزياد مردم از ايجوار و سهم زهم يسه با کشورهاينه سالمت در مقايسرانه نامناسب هز -5

  يبهداشت يهاياست گذاريدر س يعلم يهاو انجمن يقاتيو تحق يمراکز آموزش ريعدم تأث -6

 و فوق تخصص گوارش و کبد در نظام سالمت ين داخليگاه متخصصيف و جايبودن شرح وظا نامشخص -7

 نهين زميدر ا يانسان يروياز به نين نييتع ياست هايمشخص نبودن س -3

 

 :پيشنهادات

 يو استان يدر سطح مل يان کشوريران ومجريگمياز طرف تصم يو عمل ين و تعهد کافيتضم .4

 يبر شواهد علم يمبتن يناساستفاده از نظرات کارش يبرا

از  يکيعنوان ه در امر سالمت مردم و بخصوص پژوهش در بخش سالمت ب يکاف يه گذاريسرما .0

 يدار در سطح مليارکان توسعه پا

ن و يتدو يبرا( يردولتيو غ يم ساز دولتيتصم يمتشکل از اجزا)ر يو فراگملي  يل مرجعيتشک .6

 يطه تخصصين حيائه خدمات در  او ار ي، پژوهشيآموزش يها ياست گذاريش سيپا

   ينه علمين زمياطالعات در ااطالعات پايه و مورد نياز ش يو پاثبت  يسامانده .1

 فوق تخصص گوارش در نظام سالمت  و  يمتخصص داخل فيگاه و شرح وظاين جاييتع .5

 گوارش و کبد در کشور يخدمات فوق تخصص يسطح بند  .6
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  يانسان يرويت موجود آموزش نيل وضعيتحل  .2

 :نقاط قوت

 ن کاريا يگر برايمرکز د 6 يو اعالن آمادگمرکز آموزش فوق تخصصي در کشور  42ت يفعال .4

 تقاضاي کافي براي آموزش در اين رشته  .0

 نيو مدرسبراي آموزش اساتيد در کشور پيشرفته  برتر و  وجود مراکز .6

فار  التحصيلي جهت پذيرش و  (ئت ممتحنهيو ه يآموزش يرخانه شورايدب)وجود ساختار رسمي  .1

 دستياران 

پس از فار    نيروهامستمر ش زآمو در تداوم ايرانو کبد  گوارشمتخصصين  يعلم انجمننقش مثبت  .5

  يليالتحص

 

 :نقاط ضعف

 گوارش کشور يهادر بخش ينيه باليفقدان واحد تغذ .4

 گوارش و کبد يفوق تخصصکوتاه بودن دوره آموزشي  .0

 يخصوص براه بطول دوره آموزش کالسيک  هاي کلينيکال و مهارتي درضعف آموزش .6

 يدرمان يآندوسکوپ

 ضعف آموزشي هاي حين خدمت آموزش دهندگان و ارائه دهندگان خدمات فوق تخصصي  .1

  يو فوق تخصص يتخصصارزشيابي دوره هاي  رش و يپذ يهانامناسب بودن روش .5

 در کشور ه ن رشتيمتخصص در اميزان نياز به نيروي انساني ن ييتع يالگومشخص نبودن  .6

 ا يک دنيرندگان با مراکز معتبر و درجه يمحدود آموزش گ يارتباب علم .7
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 :پيشنهادات

براي انتخاب گرايش دستياران  سال 6سال به  0ش دوره آموزش فوق تخصص گوارش از يافزا .4

 در سال آخر Liverيا  GIبه 

وپي و تربيت متخصصين داخلي با دوره يکساله فلوشيپ گوارش براي انجام آندوسک .0

  هزار نفر 522با جمعیت کمتر از کولونوسکوپي کوتاه در شهرهاي 

نفر که  هزار 522تربيت نيروي فوق تخصص گوارش براي شهرهاي بزرگ با جمعيت بيشتر از  .6

داراي امکانات خوب و شامل اتاق آندوسکوپي مجهز براي انجام آندوسکوپي هاي درماني براي 

 . فعاليت اين گروه از متخصصين باشد

ل يجهت ادامه تحص يالتيبا فراهم آوردن تسه يپژوهش ينخبه و بر جسته علم يروهايت نيترب .1

 ينيل تا مقطع فوق تخصص باليه و پس از آن ادامه تحصي، علوم پا  Phd يپزشکان در دوره ها

 ,MD,PHD, internist))نفر دانشمند برجسته  52نده يسال آ 45که در  يبنحو

gastroenterologist ميداشته باش يمراکز علم يرهبر يبرا کشورسطح  در 

مناطق مختلف کشور به نيروهاي فوق   يسنجنيازن در کشور و يمتخصص يل بانک اطالعاتيتکم .5

 تخصصي گوارش و کبد 

 ارزشيابي دستياران رش ويپذبهينه سازي روش هاي  .6

فوق خدمات  متخصص که ان و پزشکانگخدمت براي آموزش دهند ضمنتعريف آموزش هاي  .7

 تخصصي ارائه مي دهند

 ن رشتهين ايشاغل آموزش   يگوارش و کبد براعلمي متخصصين انجمن تعريف نقش جديد براي  .3

شرفته به يپ يهاآموزش ل ياز قب)( برتر)تعريف نقش هاي جديد براي مراکز آموزشي پيشرو  .9

 (اساتيد ـ تحقيق و توليد علم
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دوره  يدر ط يو خدمات پزشک يوزشسوابق آم يق بررسيار فوق تخصص از طريرش دستيپذ .42

قت يکه آن هم در حق يو شفاه يفقط امتحان کتب يبرگزار يو مصاحبه بجا ين داخليمتخصص

 . است يکتب

گوارش بصورت تمام  يهابخش يدرصد از کادر آموزش 52تالش در جهت استخدام حداقل  .44

 ندهيسال آ 02وقت در طول 
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  ي، امکانات و نحوه خدمت رسان يانسان يروينه نيت موجود در زميل وضعيتحل  .8

 :نقاط قوت

 گوارش و کبد  يطه فوق تخصصيش قابل توجه ارائه کنندگان خدمت در حيافزا .4

 درماني در اين رشته  يديگر لوازم تشخيصو وجود تعداد قابل توجهي سيستم هاي آندوسکوپي  .0

  در کشور يودرمان يصيشرفته تشخيامکان انجام اقدامات پ .6

 شرفته در کشوريپ يو درمانها يمراکز متعدد آموزش وجود .1

 

 : نقاط ضعف

 ن زبدهيت پزشکان و محققيو ترب يت آموزش پزشکيفيدر ک يضعف ونقصان جد .4

 وابستگي شديد به تجهيزات سرمايه اي و تجهيزات مصرفي در اين رشته به خارج از کشور .0

 امکانات و تجهيزات در کشور ، يانسان يروينتوزيع نامناسب  .6

 از نظر تجهيزات و امکانات  يشهوپژفقر نسبي مراکز آموزشي و  .1

 ( در مقايسه با سهم بيمه ها)سهم باالي بيماران از نرخ ارائه خدمات در اين رشته  .5

 ياز به فوق تخصص گوارش و متخصص داخليزان نينامشخص بودن م .6

 و فوق تخصص گوارش  يگاه متخصص داخلينامشخص بودن جا .7

نه يدر زم( از جمله پيوند کبد و اقدامات تهاجمي آندوسکوپي)شرفته يپ يهاانبودن درم يناکاف - .3

 گوارش و کبد در کشور

 

 : پيشنهادات

 يطه پزشکيت پزشکان توانمند در حيو روند ترب يت آموزش پزشکيفيش مستمر کيو پا يبررس .4

 يت آموزش پزشکيفيدر جهت ارتقا ک يکاف يه گذاريو سرما
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ا صنعت و مراکز پژوهشي صنعتي جهت توليد و تهيه امکانات مصرفي و ايجاد ارتباب تنگاتنگ ب .0

 سرمايه اي در داخل کشور 

ت يو با اولو يجيبه طور تدرمراکز آموزشي و درماني به امکانات مناسب و پيشرفته  تجهيز .6

 مراکز برتر

ارائه به  امکانات و تجهيزات و، يانسان يروينتعيين نياز کوتاه مدت و بلند مدت به و  ينيش بيپ .1

 مراجع ذيصالح

امکانات و تجهيزات مورد نياز  مراکز مختلف تخصصي و فوق ارائه خدمات ، سطح بندي  .5

 تخصصي 

 ت خدمات يفيک يآنان در جهت ارتقا ين رشته و ارتقاء  مهارتهاين شاغل در ايآموزش متخصص .6

از  ت اجراي آنها تهيه و تصويب الگوريتم هاي مورد قبول براي بيماريهاي شايع و تضمين ضمان .7

 دست اندرکار يت سازمانهايق حمايطر

ماران خاص يارئه خدمات مناسب تر به ب يت مردم برايجلب حما يبرا يمردم يل گروه ها يتشک .3

  يطه تخصصين حيدر ا

وند کبد و ياز جمله پ منطقه کشور 5حداقل د در يشرفته و جديپ يو گسترش درمانها يراه انداز .9

  وند لوزالمعده و رودهيپ وند از زنده،يگسترش پ
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 د علم ينه پژوهش وتوليت موجود در زميل وضعيتحل .4

 : نقاط قوت

  يو فناور يو رشد مراکز پژوهش يدات علميش توليافزا ين کشور برايمسئول يت معنويحما .4

 همجوار  يسه با کشورهايران در مقايد علم در ايتول يع کميرشد سر .0

 (مرکز فعال 9حداقل )ن رشته ياه تحقيقات مراکز تحقيقاتي مصوب در زمينت يفعال .6

 توليد علم  انجام پژوهش و  يزه برايبا انگ ينيه و باليعلوم پا يانسان يرويش تعداد نيفزاا .1

  يدات علميانتشار تول يبرامجله تخصصي در زمينه گوارش و کبد در کشور  1وجود  .5

جاي مطالعات  (کوهورت)نگر دهنيآت و يبر جمع يمبتنبه مطالعات ن رشته ين ايمحققتوجه بيشتر  .6

 مقطعي و کوتاه 

 

 :نقاط ضعف

 و جامعه يپژوهش ين مراکز آموزشين بيو همچن ينيه و بالين علوم پايعدم وجود ارتباب موثر ب .4

 باشدين حوزه از علم ميا ير که مشکل اصلير واگيغ يهايماريب يريشگيپ ينبود ساختار مناسب برا .0

ر ساخت که از ين زيشده است و ا يسازمانده يعفون يها يماريب هينظام سالمت کشور عمدتا بر پا)

ن نظارت بر يبنابرا. ر نکرده استييتغ يواقع يهنوز به معنا واست برنامه ريزي شده ش يسال پ 52

 (. کافي نيستگوارش و کبد است  يهايمارير که از اهم مشکالت  بير واگيغ يهايماريبخش ب

  يقات چند مرکزيو کم بودن تحق کز تحقيقاتي مصوب کشوريبين مرا يات علمارتباطضعف در  .6

 درگيري اعضاء هيئت علمي و دستياران فوق تخصصي در امور درماني و مديريتي و آموزشي  .1

 کشوردر  ين علوم پزشکيدسترس محققدر  يميزان کم بودجه هاي پژوهش .5

 ز نتايج آن دانش ناکافي محققين د ر مورد متدولوژي و ر وشهاي تحقيق و استفاده ا .6

 علمي ات انجمن ها و نهادهاي غير دولتي در فرآيند پژوهش و توليد  منقش ک .7

 ن حوزهيها درايماريه بيپابستر نامناسب جمع آوري اطالعات  .3

 و جامع االطراف ين حرفه ايکمبود محقق .9
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 :پيشنهادات

 مارانيازدر مورد بيه و مورد نياطالعات پا يکيثبت الکترون يسامانده .4

و  يده مولکوليچيشات پيرفرانس جهت انجام آزما يکيمولکوالر و ژنت يشگاه هاياس آزميتاس .0

 دانشگاه بزرگ کشور 6حد اقل در  يکيژنت

د و يس مراکز توليه بخصوص تاسيپا ير ساخت مناسب جهت انجام پژوهش هايفراهم آوردن ز .6

 Translationalجهت انجام ( مونيموش و م)کوچک و بزرگ  يشگاهيوانات آزماير حيتکث

Research   

 کشوريقات يتحقاولويت هاي  يبازنگر .1

 آن يبرا يتيحما يهااستيس يو اجراتاکيد بر تحقيقات چند مرکزي  .5

 کاربردي کردن بيشتر تحقيقات براي رفع مشکالت کشور  .6

 ن داوطلبان جوان دانشگاه هايمحقق از ب يروهايت نيترب .7
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  (:(:دورنمادورنما))چشم اندازچشم انداز

علم گوارش و کبد در راسـتاي ارتقـاء سـالمت جامعـه، تـا سـال       علم گوارش و کبد در راسـتاي ارتقـاء سـالمت جامعـه، تـا سـال         ييررييد و به کارگد و به کارگييتولتولنه نه ييزمزمآنيم در آنيم در ما بر ما بر 

  . . ممييکسب نمائکسب نمائرا را گاه اول منطقه گاه اول منطقه ييجاجا  ييشمسشمس  ييهجرهجر  41214121

  

  (:(:ماموريتماموريت))رسالت رسالت 

و ارتباطـات  و ارتباطـات    يي، و ارائـه خـدمات پزشـک   ، و ارائـه خـدمات پزشـک   يي، پژوهش، پژوهش  ييشرايط آموزششرايط آموزش  ييو ارتقاو ارتقامناسب مناسب   ييرسالت ما ساماندهرسالت ما سامانده

  ..ممييابابييو گوارش و کبد به چشم انداز باال دست بو گوارش و کبد به چشم انداز باال دست ب  يينه علم طب داخلنه علم طب داخلييکه در زمکه در زماست است   ييبه نحوبه نحو  يين المللن المللييبب

  

  ::ارزش هاارزش ها

      رعايت ارزشهاي اسالمي و ايراني    رعايت ارزشهاي اسالمي و ايراني  

                  نگرش جامع به انسان                نگرش جامع به انسان  

                    بسط عدالت اجتماعي                  بسط عدالت اجتماعي  

  رضايت مشتريانرضايت مشتريان  

                   رعايت اخالق حرفه اي                 رعايت اخالق حرفه اي  

  بناي مستندات قابل دفاع بناي مستندات قابل دفاع تصميم گيري بر متصميم گيري بر م  

  ننيياي متخصصاي متخصصهاي حرفههاي حرفهبه روز بودن، خود آموزي و ارتقاء مستمر مهارتبه روز بودن، خود آموزي و ارتقاء مستمر مهارت  

                  ارتقاء مستمر کيفيت                ارتقاء مستمر کيفيت  

   همکاري درون بخشي، بين بخشي و برون بخشي و استفاده مناسب از مشاوره همکاري درون بخشي، بين بخشي و برون بخشي و استفاده مناسب از مشاوره  

  ت از نو آوري و خالقيت ت از نو آوري و خالقيت ييق و حماق و حماييتشوتشو  
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  ((استراتژيكاستراتژيك))اهداف راهبردي اهداف راهبردي 

علم گـوارش و کبـد بـه    علم گـوارش و کبـد بـه      ييکشورکشور  ييراهبردراهبرد  ييل شورال شوراييتشکتشک  ن راهکار مناسب جهت ن راهکار مناسب جهت ييو تدوو تدو  شنهادشنهادييپپ  ارائهارائه  --44

  و ارائه خدمات و ارائه خدمات   يي، پژوهش، پژوهش  ييآموزشآموزش    ييت موثر از برنامه هات موثر از برنامه هاييو حماو حما  يياست گذاراست گذارييمنظور سمنظور س

کوريکولـوم  کوريکولـوم  براساس براساس ))و گوارش و کبد و گوارش و کبد   ييطب داخلطب داخل  ييآموزشآموزش  ييمستمر برنامه هامستمر برنامه ها  ييابابييارزارز  ييبرابرا  ييهمکارهمکار  --00

بـا حفـ    بـا حفـ      ييپژوهشـ پژوهشـ   ييمراکز آموزشمراکز آموزش  يين در جهت کمک رفع کمبودهان در جهت کمک رفع کمبودهاييمل مناسب با مسئولمل مناسب با مسئول، و تعا، و تعا((ييآموزشآموزش

  استقالل مراکز تربيت دستياراستقالل مراکز تربيت دستيار

هاي پژوهشي در کشور در قالب تحقيقات چند مرکزي، کاربردي هاي پژوهشي در کشور در قالب تحقيقات چند مرکزي، کاربردي شويق و ساماندهي فعاليتشويق و ساماندهي فعاليتتت -6

((TTrraannssllaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh))  جهت رفع جهت رفع   ن توانمندن توانمندييت محققت محققييو تربو ترب  و فعالتر کردن شبکه هاي تحقيقاتيو فعالتر کردن شبکه هاي تحقيقاتي

 معضالت اساسي بهداشتي در زمينه بيماريهاي گوارش و کبدمعضالت اساسي بهداشتي در زمينه بيماريهاي گوارش و کبد

ارتقاء سطح دانش ، مهارتها و ارزشهاي حرفه اي و ايجاد شرايط مناسب کاري و شغلي بـراي   ارتقاء سطح دانش ، مهارتها و ارزشهاي حرفه اي و ايجاد شرايط مناسب کاري و شغلي بـراي   کمک به کمک به   --11

متخصصين رشته گوارش و کبد و متخصصين داخلي همکار  به منظـور بهبـود خـدمت رسـاني بهتـر بـه        متخصصين رشته گوارش و کبد و متخصصين داخلي همکار  به منظـور بهبـود خـدمت رسـاني بهتـر بـه        

  قه خاورميانهقه خاورميانهبيماران در کشور و در منطبيماران در کشور و در منط

ن ن ييييو فوق تخصص گوارش و کبد و تعو فوق تخصص گوارش و کبد و تع  ييگاه متخصص داخلگاه متخصص داخليين نقش و جان نقش و جاييييتعتع  ييهمه جانبه براهمه جانبه برا  ييبررسبررس  --55

  نده کشورنده کشورييآآ  ييبرابرا  ييانسانانسان  ييرورويياز ناز نيينن

هـا بـا   هـا بـا   نده رشته گوارش و کبـد و تـالش جهـت رفـع چـالش     نده رشته گوارش و کبـد و تـالش جهـت رفـع چـالش     ييرگذار بر آرگذار بر آييعمده تأثعمده تأث  ييچالش هاچالش ها  ييييشناساشناسا  --66

  ييمشارکت اعضاء جامعه پزشکمشارکت اعضاء جامعه پزشک
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 :شنهادات يائه پو ار يريجه گينت

دهد يگر نشان ميد يسه با کشورهايسال گذشته مقا ر تحول در دهيران و سيت موجود در ايبه وضع ينگاه

در . نده وجود دارديسال آ 83بخصوص در رشته گوارش  و کبد در  يشرفت در علم و فناوريکه امکان پ

سال گذشته  مشابه ده يعلم رشدتاب م الزم است شيريکه هدف کشور برتر را در منطقه در نظر بگ يصورت

 : ميو اجرا نمائ يزيبرنامه ر را ريز ين منظور الزم است اقدامات حداقليا يحف  شود برا

 

ران و تحقق اهداف سند يرشته گوارش و کبد در ا يپژوهش يارتقاء سطح علم يبرا ييشنهادات نهايپ

 1111سال  يچشم انداز برا

 يت علميريو مد يپژوهش يرهبر يبرا (MD+PHD)با روش  يهشپژو يکادر آموزش 22 قلت حدايترب -8

  .در رشته گوارش و کبد در سطح کشور

ن ين متخصصيب يکاف يکارن رشته عدم هميشرفت دانش در ايپ ين مشکالت موجود برايتراز مهم يکي)

زش بر آمو ين رشته عمدتًا متکيدر ا يو فوق تخصص يآموزش تخصص. باشد يه ميو علوم پا ينيبال

و فوق  يتخصص يجهت ارائه خدمت درمان ين خوبيمتخصص ،النيبوده و فار  التحص يو عمل ينظر

ز يآنها اندک و اغلب ناچ يتجربه پژوهش يشوند ول يم ينيبال يو مهارت يو آموزش نظر يتخصص

به  يعلمت کادر ين مشکل اقدام به تربيرفع ا يکا و اروپا برايمعتبر جهان در امر يهادر دانشگاه. است

د پزشکان يقت ما بايدر حق. ديگرد يشرفت شگرف علميصورت گرفت و موجب پ MD,PHDصورت 

م يکن تيبتر يت خوبيفيبا ک يجهت ارائه خدمات تخصص ،ينيبال ييهامهارت يمختصص و دارا

(Physician) پزشکان دانشمند  يو همراه با آن تعداد محدودتر(physician scientist) يرهبر يهم برا 

ن روش پزشکان پس از اخذ مدرک يدر ا. ميت نمائيترب يو آموزش فوق تخصص یمراکز پژوهش يعلم

MD ۀوارد دور MPH  و سپسPHD ل و يتحص يه پزشکيعلوم پا يهااز رشته يکيشود و در يم

 يم يو فوق تخصص يو ارد دوره تخصص PHD يعنيند و پس از اخذ مدرک دوم ينما يپژوهش م
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الن ين فار  التحصين ممتازتريد از بيکه با (MD,PHD)نفر پژشک دانشمند  37قل ت حدايترب. شوند

در رشته گوارش و  يپژوهش يرهبر يار با ارزش برايبس يتواند اقدام يانتخاب شوند م يدوره پزشک

م وزارت بهداشت و دانشگاه علوم ياج به تصمياست و فقط احت يار ساده و عملين کار بسيا .کبد باشد

تواند توسط چند يبا پژوهش در کشور شروع شده م PHD يارد و هم اکنون که دوره هاد يپزشک

  (.ت شوديترب يکاف يرويها نهمه دانشگاه يکشور برا يمرکز درجه اول پژوهش

در رشته گوارش و کبد و علوم متشکل از دانشمندان طراز اول کشور  ،ک نهاد مستقليل يتشک -2

در کشور و ارائه  يو خدمات درمان يپژوهش يآموزشت يوضع شيو پا يگذاراستيس يبراوابسته 

 .نيبه مسئول يعمل يراهکارها

و استفاده از  يپژوهش يعلمدر مراکز  رجوان و نخبه کشو يروهايجهت جذب ن يزيبرنامه ر -9

 .يخارج از کشور جهت ارتقاء سطح علم يرانيدانشمندان ا

ن يب ين الملليب يعلم يهايو همکار يخلن مراکز دايب يدر سطح مل يعلم يهايت از همکاريحما -3

 .مراکز داخل و خارج از کشور

شود در جهت يمنتشر م يسيکه به زبان انگل يرانيا ين الملليشده از مجالت ب يزيرت برنامهيحما -3

 يران برايا يپزشک يعلم Inexdل سازمان يو تشک pub med, ISIه شدن در سازمان معتبر ينما

 يداخل يپزشک يعلممجالت  يتمام شدنه ينما

 يهاکشور و تالش جهت استفاده از شاخص يپژوهش و يعلم کزامر يابيارز در نحوه ياساس يبازنگر -1

  يکم يه بر شاخصهايتک يبه جا زمانصورت همه ب يفيو ک يکم

ق اختصاص يخصوص از طره ن مراکز بيت ايها و تقوشهرستان يژه از مراکز پژوهشيت ويحما -0

  .شتريبودجه ب

ص بودجه يتخص يشرفته جهان برايپ يکه در اکثر کشورها معتبرار يو بس يعلم يهااز روش يکي)

ک مرکز معتبر يشنهاد شده به يپ يپژوهش يهاطرح يبرا يرد تخصص بودجه پژوهشيگيصورت م
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 يهاپژوهش يش شروع شد و شورايسال پ 27ران از ين تجربه در ايا. است يدر سطح مل يعلم

فه مهم را انجام دهد ين وظيقرار بود ا و ديل گرديتشک يس جمهوريمعاون رئ ر نظريکشور ز يعلم

 (.دين کار به سرانجام نرسياما ا

تواند از يم)کشور  ياز هررشته پزشک از دانشمندان طراز اول متشکلک نهاد مستقل يس يتأس

کشور و ق پژوهش در يدق يابيارز يبرا( خارج از کشور هم استفاده نمود يرانيدانشمندان ا

 ينگهدار يبرا را از بودجه يد بخشيدولت با. است ضرورتک ي يپژوهش ص بودجه يتخص

ف بودجه مستقل يآنهم بصورت رد ،کشور يبه مراکز پژوهش ،و حداقل امکانات هارساختيز

طرح و  يابيد بر اساس ارزيبزرگ با يهاطرح يبودجه جهت اجرا يبخش اصل يص دهد وليتخص

 (.ابديص يکننده تخص يابين توسط نهاد مستقل ارزيخصصمت يتوان علم يبررس

نقش  يفايو فراهم آوردن امکانات جهت ا يردولتيغ يپزشک يقات پژوهشيت از مؤسسات تحقيحما -1

 .دينو پا و جد ين نهادهايا

 يتواند طين برنامه ميا .در کشور يمارستانيب يهاک پروندهيانه ثبت الکترونيستم رايس يبرقرار -3

در  يکيستم ثبت الکترونيس از. ه پزشکان کشور موظف باشنديج اجرا شود و کليتدر هپنج سال ب

 .نديمطب خود استفاده نما

  يو تخصص يعلم يهاانجمن يک جامع با همکارير الکترونيستم ثبت مرگ و ميس يبرقرار -87

انه يلش سايو افزا يمهم علم يهار ساختيز يساالنه از طرف دولت جهت نگهدار ين بودجه کافيتأم -88

 ن بودجه بر اساس نرخ تورميا

بر  يحداقل پنج مطالعه مبتن ياجرا يبرادر يک رديف مستقل بودجه  يکاف يبودجه پژوهش مينتأ -82

کشور که هنوز در  يهايمارين بيترعيدر پنج دانشگاه بزرگ کشور در مورد شا( کوهورت)ت يجمع

 :عبارتند  يمارين پنج بيا وود دارد متعدد وج يموقع و معالجه آنها سؤاالته ص بيمورد نحوه تشخ

 دستگاه گوارش و کبد  يسرطانها -الف
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 C , Bت يهپات - ب

 (غدد و قلب و عروق يقاتيمراکز تحق يبا همکار)ک بخصوص کبد چرب يمتابول يهايماريب -پ 

 يد از معده به مريم چون رفالکس اسيخوش خ يهايماريب-ت 

و رد يمورد استفاده قرار گ يعلم ير رشته هاياس يتواند همزمان برا ين مطالعات کوهورت ميا

 (.ارد تومان خواهد بوديليم 3حداقل  ين پنج مطالعه سالياز جهت اجرا ايبودجه مورد ن

سگ و )بزرگ وانات يحو ( موش)وانات کوچک يح يو آماده ساز يژه نگهداريس مرکز ويتأس -89

 .استفاده در پژوهش يبرا( مونيم

به مراکز  يکيو ژنت يشگاهيده آزمايچيشرفته و پيارائه خدمات پمرکز مجهز جهت  9تا  2س يتأس -83

 .قات کشوريتحق

ف نوع خدمات گوارش و کبد در جامعه از سطح پزشک خانواده تا مراکز فوق يو تعر يسطح بند -83

 ف نقش هر رده از ارائه کنندگان خدماتيو تعر يتخصص

 کشور يدرمان يموزشمراکز آ ياز جمله پرستاران زبده برا يراپزشکيت کادر پيترب -81

وند کبد و ياز جمله پ شهر بزرگ 5حداقل د در يشرفته و جديپ يو گسترش درمانها يراه انداز -80

 وند لوزالمعده و روده يوند از زنده، پيگسترش پ
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 ييسخن نها

 يروزيسال پس از پ يس يشرفت کشور طيپ. م استينهفته فراوان و عظ يهايبا توانائ يران کشوريا

ن يار محدود از ايآن مرهون استفاده بس يو فن آور يعلم يهاشرفتيو باالخص پ يانقالب اسالم

ن گوارش و يمتخصص يعلمانجمن  يمجموعه حاضر حاصل تالش گروه مطالعات. نهفته است يهايتوانائ

 ۀده و نشان دهنديبه انجام رس ياست جمهورير يو فن آور يت معاون علميران است که با حمايکبد ا

معدود از  يدهد که چگونه گروهينشان م ين مطالعه بخوبيل نهفته است اين پتانسيعاد کوچک ااز اب يکي

جاد يدهه در کشور ا 2ر در طول مدت يچشمگ يتوانند تحول يم يک رشته تخصصيدر  ينخبگان علم

 يخود ب يم و به نقاب ضعف و مشکالت بوميد موجب شود که ما مغرور شوينبا ين جهش علميا. ندينما

ق با يدق يزيازمند برنامه ريدر کشور ن يتوسعه علم و فن آور يبرا يم ادامه حرکت جهشيوجه باشت

 .باشد ينخبگان کشور م يح و با مشارکت حداکثريصح يروش علم

ن يد به ايبا يديمهم کل يهاها و سازماناستمداران کشور در دولت،  مجلس، وازرتخانهين و سيمسئول

در  يکشور در گرو توسعه علم و فناور يو اجتماع ياسيه باشند که ثبات سار مهم توجه داشتياصل بس

 . کشور است

اگرچه شرب مورد  يو فوق دکتر يم که مدرک دکتريدر کشور دقت نمائ يران علميد در انتخاب مديبا 

که موجب پرورش ذهن و  ينش و تفکر علميک بيداشتن . شود يمحسوب نم يشرب کاف ياز است ولين

 يبرا يک ضرورت اساسي شرفت کشورين تعهد و عالقه به پيو همچن در جامعه باشد يکر علمج تفيترو

 . نمود يتوان با توجه به سوابق افراد در گذشته بررس ين امر را ميدر کشور است و ا ير علميهر مد

جهان از  ين کشورهايترشرفتهيرند که در پيت را بپذين واقعيد ايز بايکشور ن يان و نخبگان علميدانشگاه

و  شود ين مييتع ياسيران سيبه دست مد يکالن علم و فن آور يهااستيکا سياالت متحده امريجمله ا

ات سازنده و شنهاديلذا با طرح پ. رممکن استيغ يکشور امر يدولت در نظام علم ياسينقش س ينف

 . ندينما ياري يو پژوهش يکشور را در امور علم يين اجرايمسئول ،قيدق يياجرا
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در کار و  ين وقفه ايکوچکتر ياسيند تا مالحظات سيد تالش نماين کشور بايدانشمندان و متخصص

 يبلو  فکر ي، اجتماعياسيط سيد با تحمل شرايجامعه با ينخبگان علم. جاد نکنديآنها ا يکوشش علم

شش شبانه ان و با تالش و کويرانيران فقط به دست اينان داشته باشند که ايخود را نشان داده و اطم

 .تواند آباد، مستقل و سرافراز بماند يم يرانينخبگان ا يروز

سال گذشته در رشته گوارش و کبد،  ده يران طيقابل توجه ا يشرفت هاين است که با وجود پيت ايواقع

ه و استفاده از همه امکانات ب يم و ادامه حرکت جهشيدار ياديب فاصله زيرق يما هنوز با کشورها

تحقق سند  يآنها در کشور برا يريجوان و توانمند و تالش در جهت جذب و بکارگ يهارويخصوص ن

 .رسديبنظر م يچشم انداز کشور ضرور

در حال  يران و کشورهايا يخيات تارين گزارش با استفاده از تجربيا يانيشنهادات ارائه شده در بخش پايپ

د يام. ده استيه گرديران تهيه گوارش و کبد در ال نهفته در رشتيگرفتن پتانس شرفته و با در نظريتوسعه و پ

ران با تالش و کوشش ين رشته در اين و نخبگان ايو هم متخصص يربط کشورين ذيرود که هم مسئوليم

 .ش قرار دهنديشنهادات را مطالعه و در دستور کار خوين پيا يک نگاه و تفکر علميخود و با 
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 :منابع 

 يد مقام معظم رهبرييص مصلحت نظام و تأيمجمع تشخ ران مصوبيسند چشم انداز توسعه ا 

 ياسالم يران مصوب مجلس شورايا يو اقتصاد ي، اجتماعيبرنامه چهارم توسعه فرهنگ 

 يمرکـز پژوهشـ   -يافتخـار  يدکتر عل -در برنامه پنجم توسعه يعلم و فناور يمحورها يبررس 

 ياسالم يمجلس شورا

 يريـ شـکل گ  يشرفت آن و چگـونگ يشور و روند پرشته گوارش و کبد در ک يريخچه شکل گيتار 

 رانيا و کبد گوارش نيمتخصص يعلم انجمن

 ين الملليب يهاندکسيمقاالت منتشر شده در ا  

 يآمار و  اطالعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک 

  کشور  يعلو م پزشک يهااطالعات دانشگاهآمار و 

 شرفتهيمجاور و پ يطالعات کشورهادر مورد ا ينترنتيا يجستجو يجستجو در موتورها 

 گوارش و کبد  و مصاحبه با افراد صاحب نظر در رشته يکتب ينظرخواه 

 هادر تهران و شهرستان يفوق تخصص يهابخش يره و روسايئت مديه ينظرات اعضا 

 رشـته   يقبـل از راه انـداز  ) يديـ در مقـاطع کل  ين رشـته علمـ  يگذشته در ا يهاييت و توانايوضع

 ريسال اخ 62ها در شرفتير پيو س(س انجمن گوارش ين تاسگوارش، زما

 يمرکـز ارجـاع   گوارش و کبد در چنـد  يهايماريانواع ب يفراوان يبررس. و همکاران يتا گنجيآز 

 . 4635، بهار 4، شماره 44، مجله گوارش، دوره 4632-31تهران ازسال 
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Abstract 

The perspective of gastroenterology and hepatology health status in the 

Islamic republic of Iran at 2016 

Gastrointestinal and Liver disease are among the prevalent causes of mortality and referral 

to clinics and hospitals. In order to improve our status in education and training, research 

and science genesis, and health delivery to our people, we need review our past activities 

and progresses during past 20 years, and according to our strengths and weaknesses we 

should define clear and objective short and long term goals for fulfilling the first position in 

our region.  

A committee consisting of the pioneers and leading persons in the education, research and 

health delivery in this field was formed and reviewed all items in this regard and proposed 

objective goals for the next decade.  

The gastroenterology subspeciality training was started at 1986 in three centers with 

admission of 12 fellows per year and increased to in 10 centers 35 admission pr year at 

2010. The curriculum of fellowsip program have been revised under  supervision of the 

Ministry of Health last year. In this field we need more improvements in enterance 

examination and continuous formative and summative evaluations during the fellowship 

program especially in clinical decision making and cost effective management of disease.  

In the field of health delivery we progreesed dramatically fom 1986 to 2008, especially in 

the number of gastroenterologists (from less than 50 to more than 300), and the number of 

advanced endoscopisc centers (from 4 to 23). The liver transplant programs have developed 

in two centers. In this regard we need to clearly define the health delivery levels in each 

district; assess our acual physician needs according to our health system and increasing the 

advanced diagnostic and therapeutic modalities in the periphery. The transplant programs 

of liver, especially living liver transplant sould be increased in number and facilities. 

In the field of research we improved dramatically in the quantity of published articles, 

research centers, and gastroenterology and hepatology journals, however we need more 
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improvements in the quality of research programs for publishing our rsearches in highy 

cited international journals. We need to improve our journals for indexing them in highly 

cited data bases. We need to increase our investments in the field of research by more 

budgets and training at least 50 researchers with MD PHD degree for coordinating our 

national and local reaserches. 

As a whole we progressed in the fields of education, research, and health care delivery, and 

we are bale to progress more and acquiring the first position in the region, however we 

need a core national committee for management of the process of defining the needs, 

establishment of new developments and supervision of the changes and improvements.       

 


