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شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای 

 فاکتورها(حوادث و ریسک  ) بار بیماریها،جامعه

موضوع   4در معاونت درمان . که تعیین اولویتها بود 1دکتر کوهپیما: در مورد محور 
شد که عبارتند از: الکلیسم، مصرف مواد مخدر، خودکشی  به عنوان اولویتها مطرح

 بیماریهای قلبیو 
دکتر ارجمند: شایع ترین بیماریهای منطقه بر اساس آماری که از دو بیمارستان 

 و استاد مطهری جمع آوری شده عبارتند از: پیمانیه
-Head trouma 

coronary vascular dis- 
-infecious dis 
-renal dis 

ریا ایندمیک هستیم و آمار در حوزه بیماریهای غیر واگیر مانند سالک و ماال
 ب دو برابر سایر نقاط کشور است.هپاتیت

 

معاونت 
بهداشتی، 
آموزشی و 

 درمان

مرکز مطالعات و  89از بهمن ماه 
 توسعه

 
 

دکتر ارجمند: در حوزه معاونت بهداشتی از بهداشت دهان ودندان تا بهداشت روان  لزوم تدوین گاید الین
ز آنها کمبود مهارتهای عملی با یک سری مشکالتی روبرو هستیم که یکی ا

التحصیالن رشته های مختلف از جمله بهداشت محیط، مامایی و پزشکی فارغ
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بهداشتی، 
آموزشی و 

مرکز مطالعات و  89از بهمن ماه 
 توسعه



لعمل برای یک سری بیماریها دستور اها. مخصوصا در مراکز درمانی و بیتوتهاست 
ارائه میشود که یکی از مشکالت ما عدم  بو در سامانه سبی الین وجود داردو گاید

 آشنایی فارغ التحصیالن با این سامانه است. 
ملی باید بین معاونت آموزشی و درمان وجود داشته باشد که گایدالینهای اتع

 شود.وری در کالس آموزش داده کش

 درمان

الینهای معاونت بهداشتی در چگونگی ورود گاید 
 سیستم آموزشی

سیستم آموزشی مسئله بعدی چگونگی ورود گاید الینهای معاونت بهداشتی در 
 است که بهتر است این گایدالینها و دستور العملها در منابع  آموزشی گنجانده شود. 
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و تربیت نیروی انسانی  انجام بازنگری در کوریکولوم 
 متناسب با نیازهای جامعه

ها بر یما در رشته بهداشت عمومی برنامهدکتر کوهپطبق اظهارات جناب آقای 
مراقب سالمت و یا آشنایی با برنامه از آموزشی تدوین شده است. مثال یاساس ن

ه شده و در واقع در برنامه درسی گنجاند 89از سال سامانه سیب و بحث خالقیت 
که که هدف از این بسته هم این است هم بازنگری و هم اقدام انجام شده است. 

و همه مشکالتی هم که در باق دهیم. را مبتنی بر نیازهای جامعه انط آموزشها
ارزیابی بیرونی مطرح شده در گروه بهداشت در حال برطرف شده و در حال اجرا 

 است.
به عنوان  ناسادر معاونت بهداشتی نیز همه کارشندکتر ارجمند اظهار فرمودند که 

  است. ساله ششم توسعه 9و جزء برنامه  مراقب سالمت چند پیشه شناخته میشوند
مرکز به عنوان  رس تدوین کرد که در هر شهری دوهیلت امنای فا 89در سال 

پایگاه سالمت شهری تعیین شود و پزشکان خانواده مسئولیت آن را بر عهده 
بگیرند. و یکی از مراکز به عنوان مرکز جامع خدمات سالمت آموزشی تعیین شود و 

 سالمت و خانواده در این مرکز باشدرتبط با پزشکان کلیه آموزش م
بهداشتی هم باید آموزش داده شود در دوره پزشکی عمومی باید دستور العملهای 

 که الزم است خانم دکتر آتش پور در این زمینه پیگیری الزم را انجام دهند.
عبارتند  گایدالین پیاده شده است که 3دکتر کوهپیما: در معاونت درمان تا به حال 

 .هاآنتی بیوتیکاز عدد  9از کاهش مصرف پنتاپرازول، آلبومین و 
 

معاونت 
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خانم دکتر عبیری بر این عقیده بودند که روند نوشتن گایدالین یک فرایند سخت  شرح مشکالت گایدالین نویسی 
آن در درجه اول باید توسط اساتید صاحب نظر نوشته شود و و پیچیده است که در 

و ما شاید توانایی  و از طریق معاونت آموزشی در هیات برد به تصویب برسد.
شخص کنیم که در چه نوشتن گایدالین را نداشته باشیم ولی حداقل میتوانیم م

و شیوه نوشتن  اولویتهای اولیه گایدالین هایی نیاز به نوشتن گایدالین داریم.زمینه
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 گایدالین مشخص هستند و میتوانیم از خانم سامانی بگیریم

دکتر صلح جو: در دوسال گذشته نیازهای پژوهشی شهرستان را بر اساس  تعیین اولویتهای پژوهشی بر اساس نیازهای جامعه 
خانه تعیین کردیم. در نوشتن اولویتها از سازمانهای مختلف کمک محورهای وزارت

گرفته شده و از امحققان خواسته شده که بر اساس این اولویتها طرحهای پژوهشی 
در مورد بیماریهایی چون دیابت و فشارخون یک سری تحقیقات انجام  نوشته شود.

 ت. سشده ا
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به دکتر صلح جو نامه زده شود و عنوان و تعداد طرحهایی که در این مقرر شد  دریافت طرحهای پژوهشی 
 زمینه نوشته شده برای ما فرستاده شود.
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تغییرات الزم در کوریکولوم متناسب با نیاز آموزشی به پیشنهاد آقای کاظمی  تغییر در برنامه درسی علوم پایه 
در بیمارستانها شایع است در برنامه فونتهایی که ع عانوامثال صورت بگیرد. و 

 درسی علوم پایه گنجانده شود.
 گروه علوم پایه باید با گروه عفونی لینک شود. 
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در زمینه علوم پایه ارتباط آموزش با بالین باید بیشتر برقرار شود. راجع به ادغام باید  طرح ادغام 
پیشنهاد شد که طرح ادغام به کالن منطقه ارائه شود. مثال مبحث صحبت شود. 

این در  آناتومی به کمک یک رادیولوژیست و با کاتهای اسکن توضیح داده شود.
 زمینه هم اقای دکتر کریمی جشنی و دکتر دهقانی طرح ادغام را اجرا کردند. 
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