
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و عدالت محور آموزش پاسخگو کارگروهمعرفی 
 

گذاران آموزش پزشکی معتقدند که نظام آموزش سیاست

گیری از پزشکی باید در جهتی توسعه یابد که بتواند ضمن بهره

ترین دستاوردهای علمی جهان با نیازهای جامعه نیز سازگار تازه

 باشد. 

های نیل کی از راهی به کارگیری نظام آموزش پزشکی پاسخگو

 ۵۹۹۱سازمان جهانی بهداشت در سال  .دباشبه این هدف می

کی های پزشتعریف مشخصی از پاسخگویی اجتماعی در دانشگاه

آموزش،  ،های پزشکیالزم است دانشکده»ه داده است: ئرا ارا

های خدماتی خود را به سمت پاسخ دادن به تحقیقات و فعالیت

های سالمت جامعه، منطقه یا ملیت هدایت نمایند. اولویت

های ها، سازمانهای سالمت باید توسط مشارکت دولتاولویت

  «.سالمت، متخصصین سالمت و مردم مشخص شوند

دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر اساس قوانین و اسناد باالدستی 

های خدماتی بر این باور است که آموزش، تحقیقات و فعالیت

های سالمت جامعه و منطقه باید به سمت پاسخ دادن به اولویت

هدایت شود تا بتواند خدمات جامعی را به صورت عادالنه در 

دسترس مردم قرار دهد و در این زمینه خود را در برابر مردم، 

 . دانداساتید و دانشجویان مسئول می

دانشگاه علوم پزشکی و عدالت محور  آموزش پاسخگو کارگروه

زنجان فعالیت خود را در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

زیر نظر معاونت آموزشی آغاز نموده است و  (EDC) شکیپز

های آموزش مسئولیت هدایت، نظارت و حمایت از برنامه

 های وزارتداند و با استفاده از حمایتپاسخگو را وظیفه خود می

ریزی و های آموزشی، برنامهبهداشت، دانشگاه و همکاری گروه

نماید هدایت میهای آموزش پاسخگو به جامعه را اجرای برنامه

تا دانش آموختگان توانمند برای اداره نظام سالمت کشور به 

جامعه وارد گردند و از سوی دیگر بتواند مشکالت مرتبط با 

سالمت را شناسایی و در جهت پیشگیری از آن و نیز رفع 

 .مشکالت اقدام و مداخالت به موقع را انجام دهد
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اجرای برنامه آموزش در حال حاضر در کشور ایران مراحل 

پزشکی پاسخگو توسط وزرات بهداشت درمان و آموزش 

و چشم انداز برنامه آموزش پزشکی  ه شده استئپزشکی ارا

ما برآنیم تا با : »پاسخگو در کشور به این صورت آمده است

اجرای این برنامه، نظام آموزش پزشکی کشور را در راستای 

و در راستای تحقق برنامه  پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه

ای توسعه چهارم کشور در حوزه سالمت، ارتقا دهیم به گونه

که در انتهای برنامه به یک ساختار مناسب و پویا در آموزش 

  «.پزشکی در تمامی مقاطع در کشور دست یابیم

هدف اصلی برنامه ارتقای نظام آموزش پزشکی کشور در 

 .جامعه است ی به نیازهای واقعییراستای پاسخگو

 محور عدالت و پاسخگو آموزش بستهبرای  اصلی محور چهار

 دارد: وجود

 نیازهای ارزیابی و شناسائی نظام استقرار و طراحی اول

  است، جامعه نیازهای بر مبتنی آموزشی

  است، آموزشی هایبرنامه تدوین و بازنگری دوم

 برای مناسب انگیزشی و حساسیت ایجاد نظام طراحی سوم

  دانشجویان اساتید، سیاستگذاران،

 تربیت مدیریت و ریزیبرنامه نظام استقرار و طراحی چهارم و

 .پزشکی علوم انسانی نیروی

 کارگروه

و   اسخگوپآموزش 

 محورعدالت

 

((SAME)) 
Social accountable  

medical education 

  
 ((COME)) 

Community Oriented 

Medical Education 
تعهد در قبال  رسالت آموزش پاسخگو،

ه ئو ارا  پژوهش گیری آموزش،جهت

انتظارات  لويت نیازها وواساس اخدمات بر

تماس كید بر أمهم با ت جامعه است كه اين

مستقیم ومستمر دانشجويان با جامعه در 

 .گرددمیسر مي سطوح مختلف



 

 برنامه واحد آموزش پاسخگو

 

و ارزیابی نیازهای  شناساییراحی و استقرار نظام ط -

 ها و ریسکآموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه )بار بیماری

و  تشخیصهای مرتبط با پیشگیری، فاکتورها( فناوری

درمان در حوزه سالمت )مداخالت سالمت( و مرزهای 

 دانش در حوزه سالمت در کشور

ر ها( دهای آموزشی )کوریکولومبازنگری و تدوین برنامه -

های ی به نیازهای جامعه، فناورییراستای پاسخگو

تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمی( به 

 تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

زشی مناسب برای یظام ایجاد حساسیت و انگطراحی ن -

سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، 

کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر ارائه

ی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین یپاسخگو

 کننده های اجتماعی سالمت

ریزی و مدیریت تربیت طراحی و استقرار نظام برنامه -

 علوم پزشکینیروی انسانی 

های آموزش مورد نیاز برای پیاده مین عرصهأشناسایی و ت -

 سازی مواجهه زود دانشجویان دعرصه های جامعه

سازی اعضای هیات علمی در خصوص ارتقا برنامه توانمند -

 آموزش پاسخگو

های کاربردی بر اساس نیازهای افزایش ارتقا پژوهش -

 جامعه وارتقاء سالمت

جهت تعامل هرچه بهتر با  توانمندسازی دانشجویان -

 جامع

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 کارگروههای پژوهشی اولویت
تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی در منطقه آمایشی با  -

عه جامهای سالمتی و مبتنی بر نیازهای توجه به شاخص

 و مرزهای دانش

و ارزیابی نیازهای شناسایی طراحی و استقرار نظام  -

ها و آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه )بار بیماری

های مرتبط با پیشگیری، ریسک فاکتورها( فناوری

تشخیص و درمان در حوزه سالمت )مداخالت سالمت( 

 و مرزهای دانش در حوزه سالمت در کشور

های آموزشی ارزشیابی برنامهتدوین و بازنگری و  -

ها( مبتنی بر توانمندی در راستای )کوریکولوم

 پاسخگویی به جامعه در دانشگاه علوم پزشکی زنجان

های آموزشی مورد ها و طراحی برنامهشناسایی حیطه -

رس دانشجویان سازی مواجهه زودنیاز برای پیاده

 های جامعه و آموزش مبتنی بر جامعهدرعرصه

های آموزشی طراحی شده جهت ارزشیابی برنامهاجرا و  -

های جامعه و عرصه مواجهه زودرس دانشجویان در

 آموزش مبتنی بر جامعه

 اساتید، برای  طراحی و استقرار نظام حمایتی -

 هب درمانی بهداشتی خدمات کنندگانارائه دانشجویان،

 به توجه و جامعه واقعی نیازهای به پاسخگویی منظور

های اجتماعی سالمت در دانشگاه علوم کنندهتعیین

 پزشکی زنجان

ریزی و مدیریت تربیت طراحی و استقرار نظام برنامه -

 نیروی انسانی علوم پزشکی
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 بیخانم مژده مطلّ :کارشناس
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 آموزش كارگروه اصلي محور چهار

 :محور عدالت و پاسخگو

 و شناسائي نظام استقرار و طراحي .1

 بر مبتني آموزشي نیازهای ارزيابي

 است، جامعه نیازهای

 های برنامه تدوين و بازنگری .2

 است، آموزشي

 و حساسیت ايجاد نظام طراحي .3

 برای مناسب انگیزشي

 دانشجويان اساتید، سیاستگذاران،

 برنامه نظام استقرار و طراحي .4

 نیروی تربیت مديريت و ريزی

 .پزشکي علوم انساني


