
 

 تعالیسمه ب 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 معاونت آموزشی)دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی(

 آموزش جامعه نگر یا پاسخگو
سالمت جامعه و آماده كردن دانشجويان براي كار و ارائه خدمات  به نيازهاي دريافت و پاسخگويیبه معنی آموزش پاسخگو، 

بر اين اساس و با توجه به اهميت و نياز به اين مهم، در حال حاضر در كشور ايران مراحل اجراي برنامه آموزش  .باشد جامعه می به

قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران ضمن محوري  گردد.انجام میپزشکی پاسخگو توسط وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

رده است تا شناسد و دولت را مکلف كرا از جمله نيازهاي اساسی می برشمردن سالمت كامل و جامع انسان، بهداشت و درمان

قانون   اصول .ي سطح سالمت افراد كشور بسيج كندحفظ و ارتقا ت و ظرفيت هاي خود را جهت تامين،تمامی منابع، امکانا

انجام به سند ملی برنامه چهارم توسعه در بخش بهداشت و درمان كشور، با توجه  ،جمهوري اسالمی ايران ۳،،۹،،۳اساسی

جديد، توانمندسازي نيروي انسانی موجود و تربيت   ها و نيازهاي نقش پاسخ به  نظام جامع سالمت به منظوراصالحات آموزشی 

نظام  ،ی به نيازهاي غيرپزشکی مردمي: پاسخگومبنی برانداز بخش سالمت در برنامه چهارم  چشم و همچنين نيروي انسانی جديد 

تحقق برنامه توسعه چهارم كشور در حوزه  و در راستاي پاسخگويی به نيازهاي واقعی جامعه بايست میآموزش پزشکی كشور 

اي كه در انتهاي برنامه به يك ساختار مناسب و پويا در آموزش پزشکی در تمامی مقاطع در كشور دست  گونه به يابدسالمت، ارتقا 

 پزشکانی هك نحوي به را پزشکی آموزش در بازنگري جامعه، نيازهاي و سالمت نظام در تغييرات سرعتاز سوي ديگر  .پيدا كند

 به پزشکی، آموزش به كه انتقاداتی از برخی يد.نمامی ضروري كند، تربيت يکم و بيست قرن مشکالت با رويارويی آماده و متناسب

 :از عبارتند است، شده مطرح بيستم قرن آخر دهه دو در خصوص

 عمومی نيروي مقابل در متخصص نيروهاي نسبت خوردن هم بر  -

 بيماريها درمان بر آموزشی محتواي اندازه از بيش تمركز  -

 آموزشی ياه هبرنام در پزشکی اخالق آموزش جدي جايگاه فقدان  -

 انسانی و اجتماعی علوم هاي زمينه در آموزش فقدان  -

 بيمارستانی آموزش بر تمركز  -

 حيات آخر مرحله بيماران روي بر آموزش فقدان  -

رعايت عدالت اجتماعی، تعالی ، انسانی از جمله حفظ كرامت انسانیهاي اسالمی و معاونت آموزشی در اين راستا با تاكيد بر ارزش

آموزشی، تامين فرصت هاي برابر آموزشی، كار گروهی و همکاري هاي بين رشته اي، در راستاي ايجاد بستر هاي الزم براي ارتقاء 

 .داردكمی و كيفی آموزش در حوزه ي سالمت، گام بر می

به نيازهاي واقعی جامعه است و مراحل اجراي برنامه هدف اصلی برنامه ارتقاي نظام آموزش پزشکی كشور در راستاي پاسخگوئی 

 .فاز برنامه ريزي شده است ، در كشور در

 الف: فاز اول برنامه ) ارزيابی وضعيت موجود(

 (ب: فاز دوم برنامه )تدوين برنامه راهبردي

 ج: فاز سوم برنامه )طراحی و تدوين كوريکولوم و نظام پايش و ارزشيابی(

 )اجراي آزمايشی طرح( د: فاز چهارم برنامه
 برنامه آموزش پاسخگو )جامعه نگر(اهداف کلی 

 احياء تفکر آموزش علوم پزشکی جامعه نگر به منظور تربيت نيروي انسانی كارآمد متناسب با نيازهاي جامعه  .1

 استاندارد سازي فيلد آموزشی جامعه نگر  .2

 هاي كار در عرصه  افزايش انگيزه .3

 ي آموزشی در راستاي آموزش علوم پزشکی جامعه نگراصالح و بازنگري برنامه ها .4

 بستر سازي و تقويت پژوهش هاي مرتبط با آموزش علوم پزشکی جامعه نگر  .5



   
 آموزش پاسخگو )جامعه نگر(برنامه استراتژی 

 تقويت نظام مراقبت جامعه نگر در مراكز درمانی بهداشتی 

 اصالح كوريکولوم سنتی آموزشی علوم پزشکی 

  ايجاد انگيزه نيروي انسانی 

 ر دانشکده ها با مراكز بهداشتی و درمانیايجاد بستر الزم براي ارتباط موث 

 توسعه و تقويت توانمندي اساتيد و دانشجويان 

  نهادينه شدن آموزش جامعه نگر در دانشگاه 

 تعيين خط مشی و سياستگذاري آموزش جامعه نگر با نظر متخصصين 

 نقاط ضعف 

  اساتيد و اعضاي هيات علمی نسبت به مفاهيم پزشکی جامعه نگرآشنايی كم 

 .نگرش و ديدگاه مديران نسبت به پزشکی جامعه نگر مثبت نيست 

 نداشتن برنامه اي منظم و منسجم جهت اجراي برنامه هاي آموزشی پزشکی جامعه نگر 

 وجود كوريکولوم سنتی پزشکی 

  ارائه خدمات وجود مشکالت اياب و ذهاب دانشجويان براي عرصه 

  نداشتن برنامه براي آشنايی دانشجويان با مفاهيم آموزش علوم پزشکی جامعه نگر 

  كمبود پزوهش هاي مرتبط با اثر بخشی پزشکی جامعه نگر 

 نداشتن فيلد مناسب و استاندارد براي آموزش 

 نقاط قوت 

 وجود اساتيد عالقه مند 

  وجود دفاترEDC  وEDO نگر در دانشگاه  و آموزش علوم پزشکی جامعه 

 وجود بستر مناسب براي تغيير 

  وجود تجربه هاي موفق در برخی از دانشکده هاي دانشگاه 

  تحقيقات جمعيتی مراكزوجود 

   وجود بستر مناسب براي تغيير با توجه به جوان بودن دانشگاه 

همگرايی و مشاركت معاونت هاي  ذينفعان و تغيير رويکرد نهاد تصميم گيري و اداره دانشگاه و ايجاد بستر و زمينه هاي مشاركت

مختلف در دانشگاهها با تمركز بر موضوع پاسخگويی رمز موفقيت و ارتقاي نظام آموزش پزشکی در راستاي پاسخگوئی به نيازهاي 

 باشد.واقعی جامعه می

در حيطه هاي عملکردي خود با تمركز بر  ، بهداشتی و...هاي آموزشی، فرهنگی و دانشجويی در همين راستا هريك از معاونت

 می توانند به اين مهم بپردازند. پاسخگويی اجتماعی 

  خگو و محوریت نیاز جامعه()با موضوعیت آموزش پاس دانشجوییحیطه عملکردی معاونت فرهنگی و 

 كارگزاران فرهنگی مذهبی اساتيد، دانشجويان و  -هاي قرآنی سازي اجراي فعاليت  برنامه ريزي، ساماندهی و زمينه -

 هاي نهادمند خودجوش دانشگاهی به منظور گسترش فعاليت و تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی سازي گروه  توسعه و فعال -

 رسانی هاي مورد نياز در حوزه فرهنگی و اجتماعی به منظور جلب مشاركت، اعتماد سازي و اطالع برنامه ريزي و اجراي آموزش    -      

 : هاي جديد و مناسب آموزشی بر اساس نياز استادان، دانشجويان و كارگزاران دانشگاه مانند از طريق بکارگيري روش    -      

 پردازي هاي آزادانديشی و نظريه گزاري كرسیفضا و بستر مناسب جهت برايجاد     -      

   ها هاي نوين آموزشی پژوهشی با همکاري ساير بخش وشتشکيل كارگاه هاي آموزشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر ر    -      

 ... برگزاري جلسات نقد و مناظره علمی، فرهنگی  -



 چنين برگزاري اردوهاي فرهنگی, زيارتی و سياحت ها، مراسم و مسابقات فرهنگی، هنري، اجتماعی و هم تهيه و تنظيم برنامه  -

  با موضوعيت آموزش پاسخگو و محوريت نياز جامعه

برگزاري جشنواره مختلف دانشجويی جهت تقويت امور فرهنگی دانشگاه ها )مانند: جشنواره نشريات، جشنواره قرآن و عترت،   -

 ...جشنواره حركت، جشنواره رويش و

هاي موفق دانشگاهی در عرصه  تدوين ضوابط الزم براي حمايت و قدردانی از استادان، دانشجويان، كاركنان و مراكز و تشکل -

  هاي فرهنگی و هنري و اجتماعی تفعالي

هاي دانشجويی به ويژه در حوزه علوم انسانی در جهت رفع نيازهاي فرهنگی جامعه و نهادهاي فرهنگی و  سوق دادن پژوهش -

 اجتماعی با همکاري معاونت پژوهشی

اجتماعی از طريق جلب  ها و نهادهاي هاي فرهنگی، رسانه هاي مختلف فرهنگی نظير وزارتخانه پاسخگويی به نيازهاي بخش -

ها و مراكز تحقيقاتی و همچنين انجام  همکاري معاونت آموزش عالی و پژوهشی و امور دانشجويی وزارتخانه و دانشگاه

 مابين هاي فی هاي مستقل با همکاري پژوهش

 و... -

 )با موضوعیت آموزش پاسخگو و محوریت نیاز جامعه( معاونت بهداشتی عملکردی حیطه

 سالمت نظام در موثر گيري كار به جهت منابع توسعه و تامين -

 راه اندازي مركز جامعه نگر  -

 پيشگيري  –اطالع رسانی براي واكسن -

 پيشنهاد ايجاد اتاق هاي مشاوره براي دانشجويان كه يك نوع آموزش پاسخگو است -

 داستان نويسی با موضوعيت نيازهاي جامعه  –موسيقی  –برگزاري مسابقات فرهنگی از قبيل شعر  -

  تامين و توسعه منابع جهت به كار گيري موثر در نظام سالمت -

 و... -

 معاونت درمان )با موضوعیت آموزش پاسخگو و محوریت نیاز جامعه( عملکردی حیطه

تنظيم برنامه هاي درمانی و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها ، برنامه ريزي و ارائه طرح براي ارتقاء كيفی و كمی امور  -

مشکالت تشخيصی و درمانی موجود و بررسی و ارائه راه حل  و ... پيگيري مسائل و اعم از دولتی، خصوصیجامعه  درمانی 

  براساس نياز جامعه هاي مناسب جهت رفع آنها

 ارائه خدمات فوريتهاي پزشکی در اسرع وقت و حداقل عوارض -

اهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بيماران سرپائی و بستري آنان به گونه اي كه موجب هم -

 .اختالل و يا كاهش در امر آموزش نگردد

 غيرمترقبهنظارت و ارزيابی عملکرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث  -

  نياز سنجی و برنامه ريزي و هماهنگی جهت برگزاري برنامه هاي آموزشی كاربردي براي كاركنان -

 معاونت درمان )با موضوعیت آموزش پاسخگو و محوریت نیاز جامعه( عملکردی حیطه

شگاه، دانشکده پزشکی و هاي دان ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشکی بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه برنامه -

 بيمارستان

ريزي آموزشی، ارزشيابی )اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي  هاي اعضاي هيأت علمی بيمارستان در زمينه برنامه مندي ارتقاي توان -

 يريت تغيير در حيطه آموزش بالينیو مد هاي تدريس و يادگيري، پژوهش در آموزش هيأت علمی(، روش

هاي آموزشی، اصالح روند ارزشيابی  هاي بيمارستانی در زمينه بازنگري برنامه ها و گروه وزشی، بخشهاي آم هدايت كميته -

 ش در آموزش در حيطه آموزش بالينیهاي پژوه هاي جديد آموزشی و يادگيري و هدايت طرح آموزشی، به كارگيري روش

 پزشکی آموزش كيفيت در مؤثر راهکارهاي اتخاذ خصوص در پزشکی دانشکده به مشاوره و پيشنهاد ارايه -

 تعيين الويت هاي پژوهشی دانشکده با همکاري گروه هاي آموزشی -

 گزاري كارگاه هاي آموزشی و پژوهشبر -


