
گزارش روند تدوین ماموریت هاي ویژه در سند تحول آموزشچارچوب پیشنهادي 
محورعدالتوپاسخگوآموزش

گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور - 1
نیازسنجی مبتنی بر کوریکولوم آموزشی در راستاي پاسخگوئی به نیازهاي واقعی جامعهگام اول در تهیه 

.نیازهاي جامعه می باشد
بیانگر این موضوع می باشد این نیاز سنجی لحاظ در رشته هايودبررسی کوریکولوم هاي موجحال با این 

.نشده است و یا حداقل سندي در این خصوص موجود نمی باشد

بررسی وضعیت رشته در مقایسه با سایر کشور ها - 2
بهدر راکهپزشکیآموزشدرنیجهاتحوالتندايدنبالبهوداشتبهوسالمتیجدیدوممفهظهوربا

دراستراتژي اساسیوشروعاقستانزقآلماتادر1978سالدرآنجهانینشستاولینPHCگامیعنوان
جهانیگردهماییمصوبات آنازپسونمودیشنهادپ2000سالتامهھبرايبهداشتھدف بهدستیابی

زهاينیابر مبنايپزشکیآموزشهاي برنامهدرتغییرضرورت،1988سالدراسکاتلنددرادینبورگ
بهدهدرخپزشکی تغییراتیآموزشايھبرنامهدرکهشدسببآیندهقرنپزشکنویننقشوجامعه
انجامنحوهودرمانی جامعهبهداشتیمشکالتشناساییدرالتحصیالنفارغھای توانمنديکهنحوي

پزشکیدورهآموزشبرنامه هايدرتغییراتبهمنجرامراینکهیابدافزایشمردمسالمتحفظومراقبت
.شدعمومی

خانه و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و کشور ایران با ادغام آموزش پزشکی و ارائه خدمات در یک وزارت
.برداشتآموزش پزشکی اولین گام درجهت آموزش پزشکی بر اساس پاسخگویی به نیازهاي جامعه را

جمع آوري نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدید ها -3
توسعهومطالعاتمرکزدرراخودفعالیتایرانپزشکیعلومدانشگاه) SAME(پاسخگوآموزشواحد

هايبرنامهازحمایتونظارتهدایت،مسئولیتواستنمودهآغازدانشگاهپزشکیعلومآموزش
همکاريودانشگاهبهداشت،وزارتهايحمایتازاستفادهباوداندمیخودوظیفهراپاسخگوآموزش

تانمایدمیهدایتراجامعهبهپاسخگوآموزشهايبرنامهاجرايوریزيبرنامهآموزشی،هايگروه
.گردندواردجامعهبهکشورسالمتنظامادارهبرايتوانمندآموختگاندانش

مسیرجامعهواقعینیازهايپاسخگوییرجهتدپزشکیآموزشدرنگريجامعهمبحثمیرسدنظربه
سال20ازبیشگذشتازپسهنوزارائه خدماتدرآموزشادغامواستنمودهطیراتالطمیپر

درپزشکیآموزشاستالزملذا. باشدواقعی جامعهايھنیازپاسخگويباید،کهآنگونهاستنتوانسته
کهاستمفهومینگريجامعه. گیردتوجه قرارموردعمیقووسیعصورتیبهدیگربارخصوصاین

پزشکیعلومبهوابستهرشته هايدر قلمروخدماتارائهجهتدیگرزمانهرازبیشآنبهتوجهامروز
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اجرايتانوزھنمودکهاذعانباید،این زمینهدرچشمگیرايھموفقیترغمعلی. گرددمیاحساس
،مشکلایندلیلوداردوجودراه طوالنیکشوردانشگاه هاي درنگرجامعهپزشکیآموزشکامل
احدهايوکمبود،بودجهامر، کمبودایندربالینیگروه هايجدينشدندرگیرنظیرموانعیوجود

.باشدمی...ونگرجامعهپزشکیآموزشاجرايضرورتدرتردید،) عرصه(مناسب

شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیر دانشگاهی حوزه مربوط-4
پزشکی کشورتمامی دانشگاه هاي علوم 

دست اندکاران تهیه سند- 5
دکتر فرنوش داودي

دکتر مسعود احمدزاد اصل
خیرخواهمعصومه دکتر 

کوهستانیآقاي حمیدرضا
نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران تهیه سند -6
مذاکره و توافق فردي
ابالغ ریاست دانشگاه به عنوان سند ماموریت رسمی
تامین حق الزحمه متناسب
 مجموعه فعالیت هاي آموزشی اعضاي هیات علمیاحصادر
تعیین افق آینده- 7
 تدریس دروس به صورت مشترك و ادغام افقی وعمودي
 تعیین و سیاستگزاري محورهاي پژوهشی دانشگاه و رساله ها به منظور رفع نیازهاي منطقه اي
 مراکز خدماتی  با توجه به  قطب علمی  و ارائه خدمات پیشگیرانه و درمانی با طراحی سیستم  و

آموزشی توسط اساتید و دانشجویان 

ملزومات تامین افق آینده-8
تعهد مقامات دانشگاه
مشارکت گروه هاي آموزشی
تامین منابع انسانی و پشتیبانی


