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:محور

ها و ریسک بار بیماري(طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه 
و مرزهاي ) مداخالت سالمت(هاي مرتبط با پیشگیري، تشخیص و درمان در حوزه سالمت ، فناوري)فاکتورها

دانش در حوزه سالمت در کشور
:متولی

و گروه آموزشی پزشک خانوادهمعاونت بهداشت دانشگاه 
:اهداف مندرج در سند

 ها و بار بیماري(طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه
) ریسک فاکتورها

هاي تشخیصی و درمانی طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناوري
) مداخالت سالمت(

 طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش
 ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(هبر اساس نیازهاي جامع) هاگایدالین(تهیه راهنماهاي بالینی( ،

دانش در حوزه سالمت در کشورمرزهايو ) مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی فناوري
موجود در دانشگاه بر اساس اهدافتحلیل وضعیت

 ها و بار بیماري(شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه نظامدر کشور و دانشگاه
وجود ندارد) فاکتورهاریسک 

 حق تغییر دارد که به % 20بوده و دانشگاهی نیست و دانشگاه ملیبرنامه هاي آموزشی ابالغی بوده و
.نیستمنطقیکردن برنامه ايمنطقهع پ تهران استفاده از این تغییر براي علت رسالت ملی دانشگاه

مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناورينظام (
وجود ندارد

وجود نداردشناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش نظام
 هاي فناوري، )ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(نیازهاي جامعهبر اساس ) هاگایدالین(راهنماهاي بالینی

وجود ندارد و زمینه در حوزه سالمت در کشور دانشمرزهاي و ) مداخالت سالمت(و درمانی تشخیصی
اجراي آنهم فراهم نیست

:پایشهايشاخص

ها و ریسک بار بیماري(نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه وجود
)فاکتورها
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حال و آینده(برنامه هاي آموزشی با نیازهاي جامعه میزان انطباق(
مداخالت (هاي تشخیصی و درمانی نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناوريوجود

)سالمت
هاي تشخیصی و درمانیبرنامه هاي آموزشی با نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناوريمیزان انطباق
نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش وجود
برنامه هاي آموزشی با نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانشمیزان انطباق
ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(نیازهاي جامعه مبتنی بر ) هاگایدالین(اهنماهاي بالینی روجود( ،

و مرزهاي دانش در حوزه سالمت در کشور) مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی فناوري
عایت راهنماهاي بالینیر...) بستر قانونی و (میزان فراهم  بودن الزامات
 راهنماهاي بالینیمیزان رعایت

:اقدامات پیشنهادي
 براي )ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(استفاده سیستماتیک از داده هاي تولیدي نظام مراقبت سالمت

بازنگري و تدوین برنامه هاي آموزشی
مورد نیاز جامعه مبتنی بر راهنماهاي ) مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی احصاي فناوري

بالینی و استفاده از نتایج آن در بازنگري و تدوین برنامه هاي آموزشی
بازنگري و تـدوین برنامـه   وشناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش رصد کردن و

هاي آموزشی بر آن اساس
 هـا و ریسـک فاکتورهـا   بـار بیمـاري  (بر اساس نیازهـاي جامعـه   ) هاگایدالین(تهیه راهنماهاي بالینی( ،

و مرزهاي دانش در حوزه سالمت در کشور) مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی فناوري
هاي تشخیصی و درمانی و مرزهاي یازهاي جامعه، فناوريسفارش تهیه راهنماهاي بالینی مبتنی بر ن

دانش به گروه هاي همه جانبه مرجع 
 رعایت راهنماهاي بالینی و طراحی نظام تشویق و تنبیـه بـراي   ...) بستر قانونی و (فراهم  کردن الزامات

اجراي آن
ایجاد شبکه هاي بهداشتی درمانی آموزشی
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:محور

هاي در راستاي پاسخگویی به نیازهاي جامعه، فناوري) هاکوریکولوم(هاي آموزشی بازنگري و تدوین برنامه
به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی) مرجعیت علمی(تشخیصی و درمانی و مرزهاي دانش 

:متولی
پزشک خانوادهمعاونت بهداشت دانشگاه و گروه آموزشی 

:اهداف مندرج در سند

هاي تشخیصی و درمانی و ها بر اساس نیازهاي جامعه، فناوريبازنگري و تدوین کوریکولوم تمامی رشته
)مرجعیت علمی(مرزهاي دانش 

هاي تشخیصی و درمانی و مرزهاي ها بر اساس نیازهاي جامعه، فناورياجراي کوریکولوم تمامی رشته
)علمیمرجعیت (دانش 

هاي تشخیصی و درمانی و مرزهاي ها بر اساس نیازهاي جامعه، فناوريارزیابی کوریکولوم تمامی رشته
)مرجعیت علمی(دانش 

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
وطه در حال انجام استدر حوزه هاي مرب




:اقدامات پیشنهادي
همکاري در بازنگري برنامه هاي آموزشی
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:محور

طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب براي سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان 
هاي اجتماعی کنندهتوجه به تعیینخدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي واقعی جامع و 

(SDH)سالمت 

:متولی
معاونت بهداشت دانشگاه و گروه آموزشی پزشک خانواده

:اهداف مندرج در سند

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، تعیین و استقرار راه
اي جامعه منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازه

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات هاي انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، تعیین و استقرار راه
به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، تعیین و استقرار راه
هاي اجتماعی سالمت کنندهتوجه به تعیینمنظور 

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات هاي انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، تعیین و استقرار راه
هاي اجتماعی سالمت کنندهبه منظور توجه به تعیین

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، فقدان و عدم استقرار راه

خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
تمرکز مسئولین کشوري به پاسخ گویی به تقاضا بجاي توجه به نیاز
فقدان توجه به آثار سوء پاسخ به تقاضا بجاي پاسخ به نیاز
 روش هاي نیاز سنجی مبتنی برجامعه و بازاریابی اجتماعی براي تبدیل عدم استفاده بجا و مناسب از

نیاز به تقاضا
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، فقدان و عدم استقرار راه

خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
پرداخت مبتنی بر تمایل و توان پرداخت در کنار فی فور سرویس بدون وجود گایدالین هاي نظام

بالینی و عدم مشارکت پزشک در ریسک تحمیلی به بخش منجر به ایجاد انگیزه براي پاسخ به تقاضا در 
مقابل نیاز شده و شرایط را براي ایجاد تقاضاي القایی فراهم نموده است

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، راهر فقدان و عدم استقرا
هاي اجتماعی سالمت کنندهخدمات به منظور توجه به تعیین
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 کمبود توجه به برنامه ریزي بلند مدت و فقدان نظام مطالبه براي برنامه ریزي اجراي برنامه مبتنی بر
اشد اي که اصوالً دیر بازده می بعلل ریشه

 فقدان نظام ارائه خدمات سالمت مبتنی بر نتیجه
 وجود نظام پرداخت مبتنی بر سرویس در مقابل نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه
 اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور توجه به سیاستگذاران، فقدان نظام انگیزشی براي

هاي اجتماعی سالمتکنندهتعیین
سازمان هاي ارزیابی کننده مستقلکمبود
 کوتاه بودن دوره مدیریت مسئولین و فقدان احزاب پاسخگو در مقابل نتایج حاصل از عملکرد نماینده

حزب
کمبود دانش، نگرش و عملکرد اساتید در زمینه تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت

:پایشهايشاخص

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، وجود و مستقر بودن راه
خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 

تعیین سهم اقدامات هر فرد براي پاسخ به تقاضا در مقابل پاسخ به نیاز
وضعیت تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت
نجی مبتنی بر جامعه و بازاریابی اجتماعی براي تبدیل نیاز به تقاضامیزان استفاده از روش هاي نیاز س
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، وجود و مستقر بودن راه

خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
 مشارکت پزشک در ریسک تحمیلی به بخش با تعیین سهم نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه
 تقاضاي القایی میزان موفقیت در حذف
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، راهمیزان و مستقر بودن

هاي اجتماعی سالمت کنندهخدمات به منظور توجه به تعیین
 اي بلند مدت مبتنی بر علل ریشهمیزان اجري برنامه هاي)SDH(
 در نظام ارائه خدمتنتیجه مراقبت و نظام ارائه خدمات سالمت مبتنی بر سهم
نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه سهم
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور سیاستگذاران، نظام انگیزشی براي وجود و استقرار

هاي اجتماعی سالمتکنندهتوجه به تعیین
 درصد شاخص هايSDHرصد و گزارش می شوندسازمان هاي ارزیابی کننده مستقلکه توسط
 مسئولین در مقابل نتایج حاصل از عملکردمیزان پاسخگویی
در زمینه تعیین کننده هاي اجتماعی سالمتودانش، نگرش و عملکرد اساتیدمیزان و چگونگی
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 سهم برنامه هاي آموزشی که مبتنی برSDHطراحی و اجرا شده است
:اقدامات پیشنهادي

اساتید، دانشجویان، ارائه سیاستگذاران، دانش، نگرش و عملکردطرااحی، تدوین و استقرار روش هاي
SDHو توجه به کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 

 اقدامات هر فرد براي پاسخ به تقاضا در مقابل پاسخ به نیازتعیین سهم
 وضعیت تعیین کننده هاي اجتماعی سالمتتعیین
استفاده از روش هاي نیاز سنجی مبتنی بر جامعه و بازاریابی اجتماعی براي تبدیل نیاز به تقاضا
دانشجویان، ارائه کنندگان اساتید، در سیاستگذاران، طراحی، تدوین و استقرار روش هاي افزایش انگیزه

خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه با مشارکت پزشک در ریسک تحمیلی به بخش استقرار
 حذف تقاضاي القایی فراهم کردن الزامات
 اساتید، دانشجویان، ارائه حساسیت در سیاستگذاران، طراحی، تدوین و استقرار روش هاي افزایش

هاي اجتماعی سالمت کنندهکنندگان خدمات به منظور توجه به تعیین
 اي ي برنامه هاي بلند مدت مبتنی بر علل ریشهااجرطراحی و)SDH (
 سهم نظام ارائه خدمات سالمت مبتنی بر مراقبت و نتیجه در نظام ارائه خدمتافزایش
 سهم نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه افزایش
 اساتید، دانشجویان، ارائه سیاستگذاران، براي هانگیزطراحی، تدوین و استقرار روش هاي افزایش

هاي اجتماعی سالمتکنندهکنندگان خدمات به منظور توجه به تعیین
 ص هاي شاخفراهم کردن شرایط ایجاد سازمان هاي ارزیابی کننده مستقل براي رصدSDH

دحاصل از عملکربلند مدتپاسخگویی مسئولین در مقابل نتایجفراهم کردن بستر افزایش
 دانش، نگرش و عملکرد اساتید و در زمینه تعیین کننده هاي اجتماعی سالمتن میزاافزایش و بهبود

طراحی و اجرا شده استSDHسهم برنامه هاي آموزشی که مبتنی بر 
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:محور

ریزي و مدیریت تربیت نیروي انسانی علوم پزشکیو استقرار نظام برنامهطراحی 
:متولی

معاونت بهداشت دانشگاه و گروه آموزشی پزشک خانواده
:اهداف مندرج در سند

هاي علوم پزشکی ایجاد بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته
1404پزشکی سال هاي علوم برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموخته کلیه رشته
هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و التحصیالن رشتهتعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ

داراي کمبود 
 تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی
روم و داراي هاي علوم پزشکی در مناطق محالتحصیالن رشتهاجرایی نمودن راهکارهاي استفاده از فارغ

کمبود 
 اجرایی نمودن راهکارهاي پذیرش دانشجویان بومی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
هدفی ملی است برش هاي علوم پزشکی ایجاد بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته

دانشگاهی آن در واحدهاي مختلف مرتبط به تفکیک وجود دارد و نیاز به تکمیل و یکپارچه سازي دارد
به شدت تحت تأثیر 1404هاي علوم  پزشکی سال برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموخته کلیه رشته ،

تکلیف استسامانه جامع و هماهنگ نظام سالمت است که متأسفانه در سطح ملی بال
هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و التحصیالن رشتهتعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ

هدف ملی است، برش دانشگاهی آن درصورت ارائه مدل ملی قابل ارائه است . داراي کمبود
ی بوده و در تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی، دانشگاه ع پ تهران دانشگاهی مل

مسیر بین المللی شده، آیا سیاست هاي ملی اجازه پذیرش بومی می دهد؟ در چه رشته و مقطعی؟ در 
صورت تعیین این موارد باید پروژه آن تعریف شود 

 پس از تعیین نگاه ملی و تعیین برش دانشگاهی در مورد جرایی نمودن راهکارهاي پذیرش دانشجویان
اطق محروم تصمیم گیري شودبومی و بکاري گیري در من



در دانشگاه علوم پزشکی تهرانهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

اقدامات پیشنهادي:
پزشکیعلومهاي¬رشتهکلیهودندانپزشکانوپزشکاناطالعاتبانکایجاد
 کهآموخته استدانشنیازموردتعدادبرآوردجهت سالمتنظامهماهنگوجامعسامانهتصویب

استبالتکلیفملیسطحدرمتأسفانه
ومحروممناطقدرپزشکیعلومهاي¬رشتهالتحصیالن¬فارغازاستفادهجهتراهکارهابهترینتعیین

.کمبودداراي
المللیبینو منطقه اي وملیبه عنوان دانشگاهیتهرانپعنقش دانشگاهتعیین
دانشجویانپذیرشراهکارهاينمودنجراییمورددردانشگاهیبرشتعیینوملینگاهتعیینازپس

شودگیريتصمیممحروممناطقدرگیريبکاريوبومی


