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 مناسبي ها راهكار ارائه وي درمان وي بهداشت خدمات تيريمد رشتهي ها چالش: عنوان طرح

دو چالش اصلي كه به ترتيب  .كليدي و راهكارهاي كاربردي براي مواجهه با چالش هاي مذكور بودند يپيام اصلي اين طرح دربرگيرنده چالش ها

و اين رشته و اجراي ضعيف واحدهاي عملي  ١اجرايي ماهيتنيازمند توجه متوليان آموزش و سياست گذاري و اجرا بود عبارت بودند از عدم توجه به 

 . فارغ التحصيالن رشته بودبراي مشخص مورد ديگر عدم تعريف شفاف رديف هاي شغلي 

اكثر دانشجويان انتظار داشتند كه در حين تحصيل بتوانند بخوبي در محيط اجرا . رشته بودعملي ه اجراي واحدهاي از نحو بيشترين نارضايتي ها

در فعاليتهاي آن سازمانها مهارتهاي مديريتي آموخته شده را همانند رشته هاي و اثربخش حضور يابند و بصورت عملي ) سازمانهاي بهداشتي و درماني(

استفاده از مديران و ( رابط توانمند يا مربي يك همراهي ،از راهكارهاي مهم در اين زمينه .ولي چنين فرصتي فراهم نگرديده بودديگر آزمايش نمايند 

دربرگيرنده انتظارات از دانشجويان و  يك دستورالعمل يا راهنماتدوين و  كارآموزي عرصه در دانشجويان با )كاركنان بيمارستانها بعنوان مربي و يا رابط

  .اشاره گرديد بيمارستانها

اغلب مصاحبه شوندگان تاكيد  .بود مربوط چالش مهم ديگر به مرحله بعد از فارغ التحصيلي و يافتن شغل متناسب با رشته توسط اين دانشجويان

در مواردي حتي براي پستهاي متناسب با اين  .داشتند كه در بيشتر آزمونهاي استخدامي دانشگاهها معدود زمانهايي اسمي از اين رشته برده مي شود

پيشنهاد مي مواجهه با اين چالش دو سناريو براي . رشته از فارغ التحصيالن رشته هاي مديريت خارج از بهداشت و درمان جذب صورت گرفته است

سبك مديريت  متناسب بابعنوان كارشناس امور اجرايي بيمارستان مطابق با رديف شغلي تعيين شده،  فارغ التحصيالن رشته، سناريوي اولدر . دگرد

به  ٢يعني؛ علم، هنر، تجربه و عالقه تمديري عناصر اصلي كسببا نمايند تا  مي ع كرده و تجربه كسبژاپني، از پست هاي كوچك در بيمارستانها شرو

است به  روابطاين راهكار ممكن است بدليل ماهيت شغل مديريت كه تا حدي سياسي و بعضا براساس . عنوان مدير بيمارستان ها مشغول به كار گردند

بر اساس استعداد، هنر و عالقه (اين دانشجويان مسوولين آموزشي بايد با شناسايي . سرانجام نرسد كه نيازمند توجه مسوولين مديريتي و آموزشي است

الزامات قانوني اجراي اين كار را فراهم نموده و از  ان و تصميم گيرندگان معرفي نمايند  تا آنها نيز متقابالدر طول تحصيل آنها را به مدير) مديريتي آنها

در مقاطع مختلف بعنوان دستيار ) علم مديريتهنر، عالقه و (نياز  ن داراي ويژگيهاي موردفارغ التحصيال، سناريوي دومدر  .آن حمايت نمايند

به كسب تجربه خود ادامه داده تا با تركيب  ٤توانند بعنوان معاون مديرب تحت آموزش قرار گيرند و در ادامهجهت كسب تجربه براي مدتي  ٣مديران

 .سيستم مديريت غربي و ژاپني افراد متخصص و موثري بعنوان مديران آينده اين سازمانهاي حساس و حياتي تربيت گردند
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  .است) واحد در كل سه مقطع 23(ن رشته شاهد آن كميت باالي اين واحدها در اي.  
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. Science, Art, Experience and Interest 

3
. Manager Assistant  
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. Manager Deputy 


