
 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

 غرب شناسي و علم پژوهي پژوهشكده

 دوره اسالمي علم گروه تاریخ

 رساله دکتری رشته تاریخ علم دوره اسالمي

 حاضر( عصر تا دارالفنون از)  ایران در مدرن پزشکی آموزش تطور و برآمدن

 یرضا منجمياستاد راهنما: دکتر عل

 استادان مشاور:

 دکتر غالمحسین مقدم حیدری

 دکتر مینو یغمایي

 پژوهشگر: امیر محمدی

 1397تیر 

 

 

 

 

 



 ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ث
 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

 غرب شناسي و علم پژوهي پژوهشكده

 يعلم دوره اسالمگروه تاریخ 

 دکتری رشته تاریخ علم دوره اسالمي رساله

 حاضر( عصر تا دارالفنون از)  ایران در مدرن پزشکی آموزش تطور و برآمدن

 استاد راهنما: دکتر علیرضا منجمي

 استادان مشاور:

 دکتر غالمحسین مقدم حیدری

 دکتر مینو یغمایي

 پژوهشگر: امیر محمدی

 1397 تیر

 

 

 

 



 ج
 

 : اریسپاسگز

ه از کسته است نم، شایخود را به اتمام برسا دوره دکتریی لطف ایزد متعال برآنم که پایان نامه اکنون که به

 یم.دانی نماند قدرای اساتید و بزرگانی که در تمامی مراحل پرفراز و نشیب تحصیل مرا نکته ای آموخته همه

ه را ایان ناماین پ راهنمایی، که یعلیرضا منجمجناب آقای دکتر  به ویژه از استاد گرانمایه و پزشک عالیقدر

 وده و بیب گارندهیاریگر ن رسالهدر طول انجام ی فراوان، همواره ، صبر و حوصلهپذیرفتند و با نکته سنجی

 رسید.ر بدون ارشاد ایشان به نهایت نمیشک کا

که با  ریدغالمحسین مقدم حیجناب آقای دکتر سرکار خانم دکتر یغمایی و  ،ارجمنداساتید مشاور از 

 هارائی های سودمند، راهنماییرسالهدر تکمیل و تنقیح این  شانتذکرات و نکته سنجی های ارزشمند

 کردند، تشکر می کنم.

لعات و مطا و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانیهمچنین الزم است از دیگر اساتید محترم گروه تاریخ 

ام،  ا داشتهیشان بهره مند شده و شاگردی آنها راز محضر علمی ا تحصیلی دکتریی که در دوره فرهنگی

 نمایم. سپاسگذاری

ر سمهعلی الخصوص  دانم از تمامی دوستان و عزیزان که در انجام این مهم مرا یاری کردند،در آخر الزم می

م، و ری کندلسوزم زهره محمدی که در بسیاری از مراحل تحقیق همراه و یاورم بود، صمیمانه سپاسگذا

 وز افزون تمامی آنها را از درگاه ایزد یکتا خواستارم. توفیق ر
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 :چکیده

ری پویا و مؤثر، قام ابزامشکی در مندی را طی کرده است؛ همگام با این روند، آموزش پزعدهقا پزشکی در تاریخ معاصر ایران سیر
ت و ، جریانامکاتب جهت انتقال علوم و فنون پزشکی، و فرآیندی برای آموزش ارزشهای حرفه طبابت، همواره در خدمت

 گفتمانهای حاکم بر علوم پزشکی در طول تاریخ طبابت قرار داشته است.

  - تاریخی معنادار و ستهپیو جریان یک بمثابه این امر گذرد. می ایران در مدرن پزشکی آموزش از نیم و قرن یک بر لغبا
 و گرفته پا اجتماعی تریبس در جریان این. است بوده خود حیات طول در ایگسترده دگرگونیهای و تغییرات شاهد اجتماعی،

 ینب دگرگونیهای و ینید مکاتب پزشکی، گفتمانهای فرهنگی، ارزشهای زمینی،سر حاکمیتهای از تاریخی، تحوالت با همگام
 .است گردیده متأثر المللی

تکوین و ی ایرانی، ا طب سنتقابل بتهمگام با ورود پزشکی مدرن به ایران، آموزش و تعلیم آن در مدرسه دارالفنون دایر شد، و در 
نشکده و در دا اه یافتروی در روند مدرنیزاسیون، به فضای آکادمیک نوین در دوره پهل پزشکی یافت، آموزشهویت مستقل 

کی بعد موزش پزشدید؛ آپزشکی مستقر شد. در اوایل دهه پنجاه شمسی بمثابه چالشی مؤثر در وضعیت سالمت کشور مطرح گر
»  تأسیسازه تازرتخانه و در ود شخدمات درمانی ادغام  ارائهگفتمانها و جریانات جدید با نظام  تأثیراز پیروزی انقالب، تحت 

 قرار گرفت.« بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شور کر سراسر دتعددی مدهه شصت شمسی رشد کمی قابل مالحظه ایی در فرآیند آموزش پزشکی اتفاق افتاد و دانشکده های 
م ساخت؛ مسی فراهشفتاد هه هشدند، چالشهای الینحل در سیستم آموزش پزشکی زمینه را برای تغییر نظام کیفی در د تأسیس

در دهه  زش پزشکیان آموو این نظام دستخوش تحوالتی نه چندان مؤثر در عرصه ارتقای کیفی و برنامه ایی گردید؛ متولی
رن و نیم هنوز قد از یک ینحال بعاانتزاع آموزش پزشکی و برنامه الحاق مجدد آن را به وزارت علوم سر دادند، با  هشتاد زمزمه

 روبروست.       ایزشکی با مشکالت ساختاری عدیدهپآموزش 

 بررسی اب دارد قصد« (حاضر صرع تا دارالفنون از)  ایران در مدرن پزشکی آموزش تطور و برآمدن» عنوان با حاضر نامه ی پایان
وام ونگی ظهور، قیی و چگچرا به معین، مکان و زمان ظرف آموزش پزشکی مدرن در مسأله از جانبه همه شناخت و تاریخی سیر

قعی بسیاری از ی وایشهرذاتی؛  فارغ از ارزشو تغییرات چند جانبه این مقوله بپردازد، چرا که پژوهش آکادمیک در این حوزه، 
 کند.مروزی در آموزش پزشکی را روشن میمعضالت و مسائل ا

یگر و د مسألههیت خود ما با زش پزشکیآمو مسألهارتباط ساختاری  به دستیابی در را خود پژوهشگر مدعای اساس، این بر
تاریخی  ر تداومیدموزش پزشکی و این فرض وجود دارد که آ داده قرار ایران داخلی و جهانی در هر دوره از تاریخ عوامل کالن

عنوان راتیک، بای بوروکهرآیند دچار تحول گردیده؛ در دوره قاجار هویتی مستقل پیدا کرده، و در سایه ضرورتهای اجتماعی و ف

یکی، ساختاری ایدئولوژ –قالبی جریانات ان تأثیرچالشی الزم التغییر در دوره پهلوی معرفی شده و بعد از پیروزی انقالب تحت 
 منحصرگونه بخود گرفته است.

 وزش پزشکی در طی یکصد وآم تاریخچه ی از کامل شناختی به است الزم چیزی هر از پیش فوق، مدعای رد یا اثبات منظور به
 .گیردمی قرار ررسیب مورد موردنظر ادعای معتنابهی، تمهیدات نمودن فراهم با سپس شود؛ پرداخته هفتاد سال گذشته

النامه های ای  )سنهچارچوب مطالعات تاریخی، با تکیه بر اسناد آرشیوی و کتابخا تحلیلی و در -پژوهشگر با روش توصیفی
گشوده به ابهامات ناویی دد پاسخگصه( در ازمانها و وزارتخانه ها و  متون تاریخی آن دوری، دستورالعملها و برنامه های اجرایی سآمار

 پژوهش است .



 د
 

لین مرکز نی در اوحوالت جهاتمطالبات جمعی، دغدغه فراگیر نخبگان اجتماعی و  تأثیرآموزش پزشکی در ایران تحت : هایافته

ا نهاد و در دوره کادمیک پآدنیای  لوی اول از دروازه رسمی دولت مدرن بهدر دوره پهآموزشی پیشرو ایران )دارالفنون( پا گرفت؛ 
تمان حاکم با قالب، گفوایل انابنیانی که باید در ظرف اصالح و تغییر قرار گیرد، مطرح شد. در  ای مسألهپهلوی دوم بمثابه 

، فصل هه هفتاددوایل الب سوق داد. اعمال تحوالتی ساختاری و منحصر در بدنه آموزش پزشکی، آن را بسمت توسعه کمی غا
هه حاضر، ی که در دایقولهضای آکادمیک محسوب می شود. ممستقل در ف بعنوان رشته ایی مسألهبازنگری و ارتقای کیفی این 

ر شهای نهفته دف با ارزایی مخالاش، فاصله زیادی داشته و در پاره ای از موارد؛ حامل اصول و گزاره هبا تحقق اهداف اولیه 
 گفتمان حاکم بر تغییرات ساختاری  آن در دهه شصت شمسی است.

 یدارالفنون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک، آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی: هاکلید واژه
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 :پیشگفتار

و  ،نندکنمایی میخود زشکیپدر حوزه آموزش  امروزه پیش رو بدنبال پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای متعددی است کهرساله 
یخ پزشکی ی از تاربخش انوبعن جدید ی آموزش پزشکیریشه آنها را باید در گذشته جستجو کرد؛ پیشینه که پژوهشگر مدعیست

نده ز یاین پدیده ال دارد.فتاد سکه عمری قریب به یکصد و ه ،م، مهارتها و فنون پزشکی می باشدمربوط به انتقال مفاهی ،ایران
یر سک ه در یوالتی کتح ؛اندیک قرن و نیم بر آن تحمیل شدهو جاری، ماحصل تغییرات و دگرگونیهایی است که در طول 

لت مدرن روازه دودو از  ، از کالس طب دارالفنون شروع شد، در مدرسه عالی طب مستقل گردیددون شکاف تاریخیپیوسته و ب
نیانی وارد بتحوالتی  باشته بعنوان چالشی الزم التغییر مطرح و در سه دهه گذ ،به دنیای آکادمیک پا نهاد؛ در عصر پهلوی

  وزش پزشکی گردید.تشکیالتی منحصر به نام وزارت بهداشت، درمان و آم

 –وصیفی ویکردی تا با ررتحول در آموزش پزشکی  پژوهش موردنظر سعی دارد تا چشم اندازی تاریخی و تطبیقی از دوره های
از  متأثره رسال هد.دا نشان با رصد جامع تاریخی، مقاطع عطف و رکود این پدیده رتحلیلی، پیش روی خوانندگان قرار دهد و 

ف تحقیق حقق اهدالی، بدنبال تدر چهار فصل اص شش فصل تدوین گردیده و پژوهشگر یین شده در اهداف و پرسشهای تع
ه صلی رسالپس بخش امی گردد، س ارائهمدرسه دارالفنون  تأسیسقبل از  سیری کلی از وضعیت آموزش پزشکی ،است؛ نخست

   در در سه فصل مجزا تدوین می شود.

ت به این ربار نسبکرد کلی دو رئوس برنامه ها، اساتید و روی« دارالفنون» ر مدرسه آموزش پزشکی در عصر قاجار با تکیه ب
دوره  لی آن درکحوالت تمدرسه در فصل سوم رساله جای می گیرد؛ فصل چهارم به ورود آموزش پزشکی به دنیای آکادمیک و 

ر ساختار ب ،کومتیحر نظام بدنبال تغییکه پنجم رساله، به انبوه تحوالتی پرداخته می شود  پهلوی اختصاص دارد، و در فصل
اری جدید به ساخت به مام آندگرگونیهایی که منجر به جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم و انض سالمت ایران تحمیل گردید.

 .گردیدنام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

چنانکه  یل بزند؛یسه و تحلبه مقا چارچوبی منسجم دست اطب بتواند درشده است که مخ ارائه ایبگونهسیر تحوالت بطور کلی 
سی، الگوهای کمیت سیاکرد حا، رویداخلی و خارجی گذارتأثیرتوصیفی جامع از نهادهای آموزشی، تشکیالت  ،در هر دوره تاریخی

 گردیده است ارائهمؤلفه های مؤثر و سایر  آموزشی، اساتید و فراگیران
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 کلیات :فصل اول

 :مسألهبیان  -1

ب انقال ول بزرگی در اوایلآموزش پزشکی بعنوان امری اساسی در نظام عمومی سالمت کشور، دچار تح

داشت، به»وزارت قانون تشکیل 14نامه اجرایی ماده آیین 64.11.9وزیران در جلسه مورخ  هیأتگردید. 

کی از وزش پزشوزارتخانه جدید، تمامی برنامه های آم تأسیسرا تصویب نمود. با « درمان و آموزش پزشکی

عمول مق غیر ی جدید سپرده شد؛ این اتفاسایر دستگاههای مرتبط با آموزش پزشکی جدا و به وزارتخانه

س ر اساعلمی ب هیأتت سه هزار عضو )هم در سطح ملی و هم بین المللی( و بی سابقه با وجود مخالف

ر، ر کشودتوجیهات و دالیلی چون: کمبود کادر پزشکی و پیراپزشکی، توزیع نامناسب امکانات پزشکی 

رتقای انی و ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش، حضور دائمی و فعال دانشجویان در مراکز بهداشتی و درما

فارغ  یارآمدکمر مشکالت عدیده ای را در بخش آموزش و ارزشهای اسالمی و معنوی انجام گرفت؛ که این ا

شته رو هم  با تفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم هم آموزش پزشکیالتحصیالن این حوزه ایجاد نمود؛ 

شته های از ر و ارتباط علمی بسیاری های علمی مشترک بین وزارتخانه های بهداشت و علوم صدماتی دیدند

 و ..  گسسته شدچون روانشناسی بالینی، علوم پایه، دامپزشکی، صنایع غذایی و . در دو وزارتخانه مشترک

 جدا ز همجزیره ا دونند مادو وزارتخانه، ها در دانشگاهمقوله تحقیقات پروژه های کالن آموزشی مربوط به 

که به ، دنه داردر عرصه امور اجرایی مسئولیتهای سنگینی بر عهد کنونی  وزارت بهداشتند. پزشکان در شد

فته رار گرعنوان آموزشی نبوده و بنابراین آموزش پزشکی تحت الشعاع مباحث درمانی و خدماتی قهیچ 

 ش.،1373سال  ؛ از طرفی مسائل و چالشهای آموزشی در وزارتخانه جدید مسئوالن را برآن داشت تا دراست

ین که ا ،ندباش« آموزش پزشکی»ی آموزشی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری به نام به فکر ایجاد رشته

ر تاریخ ، ریشه دای حاد و جدی مسألهاین وضعیت بعنوان ی جهانی بود؛ اقدام نیز امری نامتعارف در عرصه

وق را ف مسألهو ظهور آموزش مدرن پزشکی بصورت خاص دارد؛ رهیافت تاریخی  عامعلم پزشکی بصورت 

. روند صد کردرزشکی جدید در دارالفنون تا عصر حاضر توان با کنکاشی جزئی نگرانه از ظهور آموزش پمی

 ی متعددیجتماعتغییرات آموزش پزشکی مدرن در تاریخ ایران تابع جریانات، ارزشها و گفتمانهای نهفته ا

 زندگی عمومی و روزمره ایرانیان حاکم بوده اند. می باشد که در دوره های تاریخی بر

یش از پد و تهای حاکم و آموزه های طب جالینوسی و اسالمی بوپزشکی ایران دوره قاجاریه بر پایه سن

کردند. هیچ های قدیمی طبابت میقمری، پزشکان سنتی اکثراً به روش 1268مدرسه دارالفنون در  تأسیس

 دستور و قاعده مدونی نیز برای آموزش و تعلیم طبیبان جوان در کار نبود.

رفت تا تحولی درمانی و ضعف جدی در این زمینه می –ی الزامات اجتماعی چون فقدان سیستم بهداشت  

 تحول پیشقالب سخت افزاری و محتوایی طب سنتی به سمت نوگرایی و جدی در این حوزه اتفاق بیفتد؛ 

رفت که گذاشته بود و می ی پزشکی چندین سده را پشت سرایران تجربه یرفت. چارچوب سنتی جامعه

های فرهنگی و عوامل دخیل در آموزش و تعلیم  زماید، از جمله حوزهدر طب را بیا عرصه های نوگرایی

از آموزه های وارداتی دارالفنون و مستشاران فرنگی گشت و  متأثرپزشکی در نیمه های قرن نوزدهم 
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های فارسی در حوزه پزشکی جدید منتشر شدند و بعضی از مقامات دولتی و محصالن نخستین کتاب

 ه سبک پزشکی جدید دریافت کردند.هایی بدارالفنون آموزش

ها ز ساختارری ا(  بسیایبیستم و قدرت گرفتن رضاشاه پهلو بعد از ظهور دولت مدرن در ایران )ابتدای سده

مدارس  ه شکلبو نهادهای نوین در ایران ظاهر شدند، از جمله مشتقات دارالفنون در حوزه آموزش پزشکی 

وزش ای آمه طب( نظم و قوام بیشتری پیدا کرد و به دوره هطبی مدرن درآمدند و آموزش طب )در مدرس

روند ، ش. 1313دانشکده طب دانشگاه تهران در سال  تأسیسعلوم پایه و بالینی تقسیم شد. بدنبال 

زشکی پنام دانشکده طب به دانشکده ش.،  1317تخصصی شدن با شتاب بیشتری ادامه داشت و از سال 

ی بود و نپزشکداروسازی و دندا ه پزشکی مشتمل بر دانشکده پزشکی،نشکددا ش.،1319تغییر یافت. تا سال 

دید. گرمی ان مشخصکرسی و دانشیاراساتید بی علمی، تحت عنوان اساتید با کرسی، هیأتعناوین اعضای 

دام به قل اقدانشکده داروسازی و دندانپزشکی از دانشکده پزشکی جدا شده و بطور مست در سالهای بعد،

علمین طب از مبیمارستانهای تهران ضمیمه دانشکده پزشکی شدند و  ،1319نشجو نمودند. در سال ربیت دات

 کشورهای اروپایی راهی ایران شدند.

ه بزش عالی کز آموریزی پیرامون رشد و توسعه دانشگاهها و مراسیاست کشور در برنامه ،در دوره پهلوی دوم

 در نیمه کشور بود. بر اثر تشنجات سیاسی متمرکز ی پزشکیمانند دوره قبل روی دانشگاهها و دانشکده ها

ت فراوانی اجرای برنامه هفت سال اول عمرانی با مشکال 30خورشیدی تا چند سال اول دهه  20دوم دهه 

 شیوه های آموزش صورت گرفت. و مواجه شد و جابجایی های متعددی در مدیریت آموزش عالی

رمان و از دسیاستهای اجرایی دولت در بخش بهداشت و  ش.،1332ه بعد از کودتای بیست و هشت مرداد ما

« دقالب سفیان »یی قرار گرفت و در اصل هفتم اصالحات آمریکامستشاران  تأثیرجمله آموزش پزشکی تحت 

ت ستاها صوربا آموزش و تربیت مربیان بهداشتی و اعزام به شهرستانها و رو« سپاه بهداشت  »برنامه 

 پذیرفت.

دانشگاههای شهرستان ها، برای توسعه دانشگاههای مذکور،  تأسیسسال پس از تصویب قانون  حدود ده

 1338از جمله دانشگاههای پزشکی در  مدرسان دانشگاههای شهرستانها قانون راجع به تکمیل عده

 خورشیدی به تصویب رسید و دانشکده های پزشکی متعددی در کشور دایر گردید. بعد از دهه پنجاه شمسی

تعداد محدودی از دانشگاهها همچون دانشکده پزشکی شیراز برای اولین بار تغییراتی را در برنامه های 

اساسی در این  ر آموزش پزشکی مطرح و بر چالشهایآموزشی خود اعمال و اجرا کردند و دغدغه اصالحات د

مبنای الحاق  ،ی بنیادینگردید؛ چالشهایی که بعدها با تغییر نظام سیاسی کشور در تحوالت تأکیدحوزه 

شکیالتی جدید ت تأسیسخدمات درمان و پیشگیری گردید و منجر به  ارائهسیستم آموزش پزشکی به نظام 

تشکیالتی که فقط توانست اهداف  شد.« وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » و منحصر تحت عنوان 

تحت  آنتحوالت گفتمانی مربوطه، بخشی از کمی این تغییر را محقق سازد؛ چرا که در انقالب فرهنگی و 

سیستم سالمت عمومی بصورت عموم و مسائل آموزش  عنوان شاخه پزشکی ستاد انقالب فرهنگی متولی

این ستاد با توصیف وضعیت کلی آموزش پزشکی در ایران دهه پنجاه شمسی، اهداف و چشم  گردید.پزشکی 
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برون رفت از چالشهای مسائل تندرستی کشور، اصالح در برای اندازهایی را بنحو اضطرار تعریف نمود و 

این اصالحات در الحاق سیستم آموزش علوم  کلیات آموزش پزشکی را یک ضرورت حیاتی اعالم کرد.

؛ انجام گرفت و همانگونه که در سطور ابتدایی اشاره گردیدخدمات درمان و پیشگیری  ارائهنظام  بهپزشکی 

بسیاری از چالشهایی که در ابتدای دهه شصت شمسی اکنون پایان دهد،  نتوانست به مشکالت و چالشها

رضی با خود منجر به آسیبها و عواند و یا تحت عناوین دیگری اهصحبت از آنها بود یا به فراموشی سپرده شد

مت عمومی کارا و جوابگو بهره مند نیست، و بسیاری هنوز کشور از یک سیستم سال .شده اند اشکال دیگری

ی آموزش بطور کلی قضیه همگانی رنج می برند. مناطق محروم از کمبود تسهیالت تندرستی و سالمت از

عمری قریب به یکصد و هفتاد سال دارد، مدت زمانی که حدود پنج  ،پزشکی مدرن و علوم وابسته در ایران

اند. فاکتورهای متعددی بر رات معنادار و منحنی وار آن بودهنسل متوالی از مردمان این مرز و بوم شاهد تغیی

ظهور، نمو، رکود و کارایی این ساختار تمدنی اثر داشته اند؛ گاهی آن را در مقام ابزاری توانا به خدمت 

 شد. ه میسالمت عمومی درآورده و زمانی بمثابه اهرمی برای کسب قدرت، بخدمت گرفت

یهای ستگذارتصادی(، جامعه هدف و سیاگذار )سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتأثیرروند تغییرات، عوامل 

است؛  د مختلفو دارای ابعاچند بعدی، گسترده  ایخود پروسهاجرایی در تاریخ آموزش علوم پزشکی ایران 

ده و ز ناگشواجتماعی کالن می باشد؛ لذا این ت –که هر یک خود برآیندی مستقل از مؤلفه های تاریخی 

ه با ین رسالکادمیک است که ای پژوهشی جامع و آشایستهران، ن پدیده ای در تاریخ علم ایمسطور، بسا

 باشد.ری در پی پاسخگویی و تبیین آن میگیری از منابع علمی و چارچوبی نظبهره

 :(موضوع این درباره پژوهش چرایي) پژوهش نیا انجام ضرورت و اهمیت -2

 در گذارتأثیر و مهم عوامل و یشکپز آموزش حوزه در یخیتار تطورات)  یوجه چند یمقوله نیا به پرداختن

 دوره رانیا لومع خیتار کیآکادم یپژوهشها در رانیا یاجتماع خیتار در مهم یا دهیپد بعنوان ،( بخش نیا

-یم یپژوهش و یعلم یا پروسه در حضور یستهیشا مبهم نسبتاً یامسأله مقام در و مانده مغفول ،معاصر
 نیا یخیارت تطورات و تحوالت در شهیر جامعه، سالمت عرصه رد یامروز مشکالت و چالشها شک یب باشد؛

 و درمان ،یریشگیپ ندیفرا در یا هیپا و یاساس یامر بعنوان یپزشک آموزش مسأله و دارند گذشته در مقوله

 ،یخیتار یدید با دارد قصد فوق یرساله لذا. ستین یمستثن امر نیا از زین جامعه داریپا تعادل حفظ

 تها،یذهن انات،یرج شامل که انیرانیا یاجتماع خیتار از یکیتار بخش و بپردازد آن به ارمندساخت و یفیتوص

 ونیروحان گان،نخب روشنفکران، ،یصنف یانجمنها مؤسسات، ت،یحاکم)  یانسان یفاکتورها اتتأثیر و نگرشها

 با و دیبزدا زمان رغبا هانبو از را باشد یم نینو یپزشک آموزش ظهور برابر در  یرانسانیغ و( جامعه توده و

 .دهد پاسخ ساله 170 راتییتغ ریس نیا یناگفته یها جنبه به موسع و کالن یدید

 بر بنا نونک تا چنانکه است، ملموس و ایگو کامالً یپزشک علم خیتار حوزه در قیتحق نیا یوجود ضرورت

 بصورت حققانم اشارات و نشده انجام مقوله نیا در یعلم و یجد کار چگونهیه محقق، یانهیشیپ مطالعات

 .باشد یم سامان بدون و ختهیگر جسته
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 و کندمی ارزیابی و مطالعه جستجو، را تاریخی عینی هاینمونه استقرایی روشبه تاریخی شناخت یطرف از

 که است آن سخن این ردیگ روی. پردازدمی فرضیه طرح و استنباط به موجود هاییافته یپایه بر سپس

 جز پیامدی که غیرضروری خطاهای و آزمون بسیاری از را گیرندگانتصمیم تاریخی، ناختش به توجه

 شناخت ،ترتیب این به .کرد خواهد نیازبی ندارد، معنوی و مادی هایهزینه تحمیل و هافرصت سوزاندن

 ندگانگیرتصمیم روی پیش علوم، خیتار موضوع در جمله از را، آزمون و تجربه سال صدها حاصل تاریخی

 بهبود و گسترش مسیر در بینانهواقع تکرار، از پرهیز و خطا درصد کاهش با تا دهدمی قرار امروزی

 و رهایسم ،یعل روابط و گذارتأثیر عوامل قیدق شناخت با و کنند حرکت یدرمان – یبهداشت یشاخصها

 آنها کالن ماتیمتص یمبنا و گرفته قرار یامروز استگذارانیس و زانیر برنامه اریاخت در یساختار یالگوها

 .گردد یپزشک علوم آموزش به مربوط مسائل حوزه در

 و زدهمنو یها سده طب خیتار در هیآت مطالعات یبرا تازه ییها عرصه تواند یم فوق پژوهش نیهمچن

 یاءهخال نمودن پر و موانع رفع یبرا سازنده و ایگو یشنهاداتیپ و داده قرار پژوهشگران یفرارو ران،یا ستمیب

 .دهد ارائه رانیا در علوم خیتار مطالعات حوزه در یساختار

 :اهداف پژوهش -3

  .ظهور آموزش پزشکی مدرن از دارالفنون تا عصر حاضر تاریخی جامع مطالعه هدف کلي:

 اهداف جزئي:

قرن  یمه دومنی تربیت پزشکان ایرانی از ی جریانات و ذهنیتهای حاکم بر نحوهتبیین و مطالعه -

 دارالفنون( تا عصر حاضر. تأسیس) نوزدهم

 وزش طبآموزش پزشکی در دارالفنون و تبیین تقابل میان آم مسألهبررسی و مطالعه تاریخی  -

 سنتی با پزشکی مدرن در جامعه ایران قاجاری.

  .ویدر دوره پهل و تبیین تحوالت اصالحی آن آموزش پزشکیمطالعه تاریخی روند آکادمیکی  -

نظام  مات درخد ارائهادی و ریشه ای در امر ادغام آموزش پزشکی با نظام ی تغییرات بنیمطالعه -

 فعلی کشور.

 .سه سده اخیرتخصصی شدن آموزش پزشکی در  آکادمیکی و مطالعه تاریخی روند -

علیم بررسی نقش و کارکردهای حاکمیت قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی در حوزه آموزش و ت -

 پزشکی در ایران.
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 :قلمرو پژوهش -4

 :( قلمرو مكاني و زمانيالف

ای ارچوبهچرای ی قاجار تا عصر حاضر انجام گرفته و دادر دوره رانیی ایپژوهش موردنظر حول جامعه

موجودیت  )سال اخیرایران ( و مکانی  170باشد که بر اساس گزاره زمانی )حدود محدود و مستقلی می

 سیاسی و فرهنگی ایران( شکل گرفته است.

 :وضوعي( قلمرو مب

 برآمدن و »وان از تاریخ اجتماعی ایران را در حوزه تاریخ پزشکی با عن یمشخص موضوع مورد مطالعه، بخش

-ی میسبرر ،دهدارالفنون تا عصر حاضر را با اهداف قید ش تأسیساز « ظهور آموزش پزشکی مدرن در ایران
بندی  ش فصلشد که پژوهشگر در بخکند؛ قلمرو موضوعی مذکور، خود دارای بابها و فصولی جزئیتر می با

 به تفکیک بدانها اشاره نموده است.

 :های پژوهشسؤال -5

 ضر چگونهدارالفنون تا عصر حا تأسیسآموزش پزشکی مدرن از  مسألهسیر تحوالت تاریخی پرسش اصلي: 

  بوده است؟

 پرسشهای فرعي:

 ت؟ سنتی بوده اسآموزش پزشکی در دوره قاجار مبتنی بر چه روابطی میان پزشکی مدرن و  -

 ت؟ده اسظهور جریان آموزش پزشکی مدرن در دوره پهلوی تابع کدام روند تطور پزشکی نوین بو -

 است؟ جدا شدن حوزه آموزش پزشکی از وزارت آموزش عالی بر اساس چه مقوماتی انجام گرفته -

 است؟ بوده عواملی و شرایط چه تابع گذشته دهه سه در پزشکی آموزش تحوالت -

 :ی پژوهشفرضیه ها -6

-قاء میهن الذضهایی گزاره وار به نگاهی اجمالی و مختصر بر حواشی و چارچوبهای موضوع موردنظر پیشفر
 کند که اهم آنها از قرار ذیل است:

درسه مدر  اصالحات عمومی از ضرورتهای اجتماعی و متأثرجار آموزش پزشکی مدرن در دوره قا -

 گردید.نهادهای سنتی مواجه با مقاومت تا حدودی  دارالفنون دایر شد و

لت هور دوظ، مدرنیزاسیون تأثیرتحت آموزش علوم پزشکی )بالینی و علوم پایه ( در دوره پهلوی  -

 به سمت شبه تخصصی و حرفه ای شدن رفت.  دانشگاه تهران تأسیسو  مدرن

وره در د برای اولین بار زشکی و دغدغه اصالحات در این حوزهمعرفی چالشهای فراروی آموزش پ -

 پهلوی دوم مطرح شد.

ی شهاآموزش علوم پزشکی بعد از وقوع انقالب اسالمی تحت تحوالت انقالب فرهنگی و ارز -

 .بوروکراتیزه شدن حرکت کردآرمانگرایی و  ایدئولوژیک بسمت کمیت گرایی،


