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 وهيدر ش رييتغطي چند دهه گذشته عواملي مانند ر د
افزايش شيوع (ا ه يماريبذر اپيدميولوژيك ، گزندگي مردم

 هور، ظ)واگيردار يها يماريب و كاهش ريواگغير يها يماريب
درمان محوري به ز ا( هاي نوپديد، تغيير مفهوم سالمتي بيماري

درماني  هاي تشخيصي و نيز افزايش هزينه و) سالمت محوري
هاي  اولويتموجب شده نظام سالمت پاسخگويي مناسبي به 

موارد اورژانس نيز نتواند ر حتي د بعضاً سالمتي مردم نداشته و
اين موضوع موجب ؛ لذا طور كه بايسته است عمل كندن آ

 يها ر برنامهنسبت به تغيير د در هر دوره گذاران استيسشده 
زجمله اين ا .جديد ترغيب شوند يها برنامهموجود ونيز ارائه 

علوم  يها دانشگاهبهداري سابق با  طرح ادغام مراكز ها برنامه
 يها و خانهرح توسعه مراكز بهداشتي درماني ، طپزشكي

رح پزشكي ، طبهداشت، طرح سطح بندي ارائه خدمات درماني
جمعيتي شهري، طرح  يها گاهيپااندازي  رح راهط جامعه نگر،

طرح پزشك خانواده بوده كه همگي  اخيراً روستاييان و بيمه

پاسخگويي ارائه دهندگان نظام سالمتي به ء راستاي ارتقا در
  .باشد يممشكالت سالمتي جامعه 

اجراي طرح ادغام مراكز بهداري سابق با ز قبل ا
پزشكي كه در بيمارستان علوم پزشكي، دانشجوي  يها دانشگاه

براي كار د ديآموزشي وابسته به دانشكده پزشكي آموزش مي
يادگيري اي ه ط يمحو  بودكردن در بيمارستان مناسب 

ه ـري را ديكتـمكان يادگي ان وـزم، ها روش، واـمحت ًًاًـاسـاس
عليرغم اينكه اجراي طرح ادغام نظام ارايه  .)1( دكرمي

تحوالت در  ءمنشا توانست يمخدمات و نظام آموزش پزشكي 
پزشكي آن طور كه  يها انشكده، دنظام آموزش پزشكي باشد

 نينكردند و ااجراي اين طرح توجه  يها ضرورتبايد به 
به وجود آمده استفاده  يها تيظرفموضوع مانع شد كه از 

  ).2( مطلوب به عمل آيد
ر جمعيتي شهري ازجمله ديگ يها گاهيپاطرح راه اندازي 

  گاه ـي آن دانشـه طـود كـب ها گاهـدانشده ـرا شـرح هاي اجـط
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نيازها و بعضي مناطق شهري ر مردمي د يها گروهبا تشكيل 
دف اين ه .اولويت بندي كردندو جمع بندي ا ر مشكالت مردم

راستاي حل ر ها د سازمان با همكاري ساير ها دانشگاهكه د بو
محوريت  اگرچه مشكالت مردم با .اين مشكالت اقدام نمايند

اما  ت بندي شداولوي ها استخراج و همكاري سازمانو دانشگاه 
تفكيك وظايف سازماني اين طرح نيز  زيادي مانند به علل

  .)3( موفقيت چنداني نداشت
 سه انجام علوم پزشكي براي آموزش نظامر حال حاضر د

 ارائه خدمات سالمتي طراحي شده و پژوهش آموزش، رسالت

 كارآفريني جمله از جديدي يها رسالت اخير يها ر سالد و

 جويانيـدانش دـباي ها دانشگاه؛ لذا است دهـش افزوده آن به زـني

   ارتـمه ،دانش باد بتوانن كه دـدهن لـتحوي هـجامع به
 انتظارات و دهند اجتماعي انجام خدمات خود يها يآمادگ و

 الزم است آموزش .)4( برآورده سازند را محلي و ملي جامعه

 و يكم و بيست قرن شتابنده تحوالت با متناسب پزشكي

 اعم بيستم، قرن ويژه به و از گذشته آمده دست به تجربيات

 بيستم، قرنر د سالمت بر مؤثر عوامل تحليل و تجزيه از 

 سالمت، بر مديريت نظام در تغييرات سالمت، در جامعيت

 و كيـپزش القـاخ وعـموض المت،ـس در اوريـش فنـنق

) Evidence Based Medicine( مستند پزشكي آموزش نهايتاً 
   قادر أله،ـمس حل به قادر يالنيالتحص فارغ كه بوده به نحوي

 داراي ايفا، خود فناوري، به آشنا اطالعاتي، منابعز ا استفاده به

 به نگر جامعه و جامع داراي نگرش ارتباطي، يها مهارت

   يابيتـدس يو براباشند  يا حرفه اخالق به متخلق و سالمت
 انتخاب را مناسب فنون و ها روش بايد بزرگ رسالت اين به

  ).5( كرد
و عرصه ر هنن معتقد است تنها اجراي كريكولوم آموزش د

جامعه براي پاسخگويي آموزش ر گذاشتن دانشجويان د
پزشكي به نيازهاي جامعه كافي نبوده بلكه براي ايفاي اين 
نقش يك استراتژي جامع آموزشي كه شامل ارائه خدمات 

لذا ضروري  .باشد الزم استانجام تحقيقات  نيز سالمتي و
و طي دوره تحصيالت تكميلي ر ها د است اين آموزش

همچنين تيم تحقيق بايد شامل . دستياري نيز ادامه يابند

اعضاء ز ني مالي تحقيق و يها كننده نيتأم محققين دانشكده،
  ).6( جامعه باشند
 طرح اجراي عليرغم حتي كه دهد يم نشان مطالعات

 در عمليو  تئوري يها آموزش بين فاصله خانواده پزشك
آموزش پزشك عمومي با انتظاراتي كه از پزشك خانواده  دوران

آموزش  يها سرفصللذا الزم است در و وجود دارد زياد بوده 
  . بازنگري شود) مصوب وزارتخانه( پزشك عمومي

% 3/54كه د همكاران نشان داو نتايج مطالعه كريمي 
هاي تئوري  كه فاصله بين آموزشپزشكان خانواده اعالم كردند 

 در دوران دانشجويي و انتظاراتي كه در طرح پزشك خانواده از
 اين مطالعه بار د .يا خيلي زياد است ها دارند زياد و آن

عوامل  حوزه در پزشكان خانواده آموزشي نياز نيتر تياهم
كنترل بيماران مبتال به و شناسايي  زيان آور محيط كار و

 همچنين در .باشد ذهني و جسمي ميهاي  معلوليت
نحوه گذاشتن  كلرسنجي و مورد هاي پزشكي در دانشكده

ها داده شده  آموزش به آن نيتر كمبارداري  وسايل جلوگيري از
  ).7(ت اس

 اختيارات از كه بسياري اكنون دارد ضرورت منظور اين به

 شده تفويض ها دانشگاهبه  درسي يها برنامه اصالح و بازنگري

 به جامعه و دانشگاه نيب شتريب تعامل جاديا براي را فرصت

 نقش ايفاي يدر راستا و شمرده مغتنم كارفرمايان ويژه

 راهبردهاي نفعانيذ همكاري تمامي با عالي، آموزش اجتماعي

 درسي هاي برنامه اجراي و فرايند طراحي بهبود براي مناسب

  .گرددا اجر و اتخاذ مطلوب
 هاي كشوري و آشنا به اولويتت علمي ئاعضاء هي

 ثيرأت پاسخگو درسي هاي طراحي برنامه توانند در اي مي منطقه
 رفع ها برنامه گونه نياراهبردهاي  و اهداف .زيادي داشته باشند

 جامعه و ها دانشگاه احتياجات دانشجويان، به پاسخ و نيازها

 پاسخگو درسي برنامه هاي ويژگي نيتر مهم از برخي .تاس

 عبارت به و ابعاد ترين مهم از .ها است نآبودن  محور مشتري

به  پاسخگويي آموزش پزشكي، پاسخگويي از منظور ديگر
حوزه  در نظران صاحب نزد كه است ملي و محلي نيازهاي
  .دارد قرار عالي آموزش اجتماعي خدمات رسالت
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مراكز  در پاسخگو درسي هاي بديهي است ارائه برنامه
ها آموزش  آنر مراكزي كه د گيرد، ميصورت  آموزش پاسخگو

 داروسازي، پزشكي،(پژوهش دانشجويان گروه پزشكي  و
راستاي  در )...و علوم آزمايشگاهي  بهداشت، رستاري،، پييماما
آموزش پاسخگو، مراكز  مراكز. باشد هاي جامعه مي نياز

طرف معاون ز معرفي شده ا بهداشتي درماني منتخب و
الزم براي حضور  كه شرايط استاندارد وبهداشتي دانشگاه بوده 

موزش به آ آموزش به مردم، اساتيد جهت ويزيت بيماران،

 در .نيز انجام پژوهش را دارد رگزاري آزمون وب دانشجويان،
ضروري  نيازهاي شايع و هاي مبتني بر راستاي ارائه آموزش

تواند حلقه مفقوده بين  جامعه ايجاد مراكز آموزش پاسخگو مي
 يبه شرطاين مراكز  .جامعه باشد يازهاين پزشكي وآموزش 

اعضا و اران آموزش پزشكي ذگت موفق هستند كه سياس
تدوين برنامه درسي  .داشته باشندر علمي به آن باو ئتيه

ملزومات  از همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه نيز و پاسخگو
  .باشد اجرايي شدن آموزش پاسخگو مي
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