
 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرایندهاي حیطه تدوین برنامه آموزشی

 ادغام مفاهيم راهبردي و چشم انداز بهداشت و درمان ارتش در برنامه آموزشي بهداشت 
و اپيدميولوژي دانشجويان پزشکي ارتش

دکتر عليرضا خوشدل، مهندس رامين خاقاني، دکتر ليال فوالدوند

مقدمه و بيان مسئله
در سالهاي اخير اولويت بهداشت و تقدم پيشگيري بر درمان 
خوشبختانه به رويکردي جهاني تبديل شده است و بر همين 
مبنا سياستگزاريها، برنامه ها و بودجه در کشورهاي دنيا به 
گونه اي جهت گيري شده که تامين کننده مراقبتهاي پايه و 
خدمات اوليه بهداشت باشد. اين رويکرد در بهبود چشمگير 
سطح سالمت در کشورهاي جهان بسيار موفق بوده است. در 
کشور ما نيز نه تنها شاخصهاي بهداشتي ارتقا قابل توجه يافته 
بلکه اثربخشي سامانه سالمت بسيار برتر از کشورهاي جهان 
است. با اين وجود تغييرات اپيدميولوژيک در جهان و ايران به 
ويژه در سالهاي اخير به گونه اي بوده است که بازنگري در حوزه 
سالمت و بهداشت را به يک ضرورت مبدل ساخته است. در 
دانشگاه علوم پزشکي ارتش اين ضرورت به گونه اي مضاعف 
وجود دارد و بايد پاسخگوي نياز کشور در موضوعات مرتبط 
با طب نظامي، بحران، جنگ، فوريتهاي پزشکي و بيوتروريسم 
باشد. در اين راستا به نظر مي رسيد بازنگري جدي در برنامه 

آموزش پزشکي الزم است. 
گروه اپيدميولوژي و سالمت دانشگاه با مرور تفصيلي برنامه 
تحقيق  روش  اپيدميولوژي،  بهداشت،  واحدهاي  آموزشي 
و آمار حياتي به اين نتيجه رسيد که سرفصلهاي پيشنهادي 
وزارت بهداشت همپوشاني هاي بسيار داشته و فاقد بسياري 
از موضوعات مورد نياز است و نياز جدي به روزآمدسازي 

دارد. بدين ترتيب، فرآيند تحولي ادغام اسپايرال برنامه آموزشي 
اپيدميولوژي و بهداشت در برنامه آموزشي پزشکي عمومي را 
ارائه داديم که در دومين جشنواره شهيد مطهري کشور به عنوان 
فرآيند برگزيده کشور معرفي شد. در اين فرآيند گام ديگري 
به سمت انطباق برنامه آموزشي با اهداف پزشکي جامعه نگر 

و آموزش پاسخگو برداشته شده است.

اهداف
تبيين چشم انداز و اهداف سياستهاي سالمت در ارتش  1ـ 

جمهوري اسالمي ايران براي تحقق بهينه برنامه ها
ايجاد تفکر فعال در نحوه مشارکت در تحقق سند چشم  2ـ 

انداز و اهداف بهداشت و درمان ارتش
تجربه و تحليل چالش ها و بررسي نقاط قوت و ضعف و  3ـ 

فرصت ها و تهديدهاي نظام سالمت ارتش

روش اجرا
به دنبال تدوين نقشه جامع علمي کشور و از آنجا که محور طب 
دفاعي در اين نقشه مورد توجه مناسب قرار نگرفته بود نقشه 
جامع طب نظامي در دانشگاه تدوين و چشم انداز بهداشت و 
درمان ارتش ترسيم شد. از آنجا که تحقق چشم انداز و اجراي 
نقشه علمي جز با اطالع کامل مجريان آن و انگيزه مناسب 
آنها يعني نسل جديد پزشکي ارتش امکان پذير نمي باشد، 

محل اجراي فرآيند:  دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ارتش
گروه فرآيندي: تدوين و برنامه ريزي آموزشي

تاريخ اجرا )مدت اجراي فرآيند(: مهرماه 1389 تا بهمن ماه 1390
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دکتر عليرضا خوشدل و همکاران 25ادغام مفاهيم راهبردي و چشم انداز بهداشت و درمان ارتش در برنامه آموزشي بهداشت و...

مفاهيم مربوطه در محتواي برنامه پزشکي جامعه نگر گروه 
بهداشت و اپيدميولوژي دانشگاه قرارگرفت. بر اين اساس، دو 
ساعت در درس بهداشت 1، چهار ساعت در بهداشت 2، شش 
ساعت در بهداشت 3، هشت ساعت در بهداشت 5 به مباحث 
يادشده اختصاص يافت که با روش هاي بحث در گروههاي 
کوچک، حل مسئله و طراحي فعال سناريوهاي بهداشتي و 
اپيدميولوژيک نظامي توسط گروههايي از دانشجويان که مورد 
نقد سايرين قرار مي گرفت اجرا شد. برنامه هاي برگزيده براي 
دوره هاي کارآموزي و کارورزي دانشجويان به چالش کشيده 
شد و دانشجويان مشکالت اجرايي طرح خود را تجربه کردند.

نتايج )پيامدهاي اجرا و برون داده ها( 
نتيجه اجراي برنامه نوين آموزشي در 3 نيمسال متوالي نشان داد 
که اجراي برنامه دانش و نگرش دانشجويان را مورد سياستهاي 
نظام سالمت ارتش به ميزان قابل مالحظه اي افزوده و با ايجاد 
درک بهتر و کاربردي مفاهيم بهداشت و اپيدميولوژي انگيزه هاي 
آنان را براي تاثيرگذاري بر سطح بهداشت جامعه به ويژه 
نظاميان و خانواده هاي انان افزوده است. به عالوه اجراي اين 
برنامه ها ميل به انتخاب موضوعات اپيدميولوژي، بهداشت، 
طب کار، پزشکي اجتماعي و ااقتصاد سالمت را براي موضوع 

پايان نامه در بين دانشجويان افزوده است.

سطح اثرگذاري
با توجه به گستردگي نيروهاي ارتش و يگانهاي بهداشت و 
درمان ارتش در کشور اثرگذاري ان فرآيند ملي است. ضمن 
آنکه اجراي روش مشابه با محتواي نقشه جامع سالمت کشور 

براي ساير دانشگاهها مي تواند منجر به نتايج مشابهي شود.

انطباق با سياستهاي باالدستي
کامال منطبق با اسناد باالدستي اعم ار نقشه جامع علمي، نقشه 
جامع سالمت و نقشه جامع طب نظامي و هم راستا با اهداف 

و برنامه هاي برنامه پنجم توسعه است.

استنتاج
تفهيم و تبيين اهداف، سياستها و راهبردهاي کالن کشور و 
برنامه  قالب  در  دانشجويان  براي  ارتش  درمان  بهداشت و 
آموزشي گروه بهداشت و اپيدميولوژي منجر به ارتقاء نگرش 

و انگيزه خدمت و پاسخگويي به جامعه در آنان مي شود.

معرفي فرآيند در نشريات و مجامع علمي
در همايش راهبردي چشم انداز و سياستهاي آموزشي در نظام 

سالمت ارتش در دي ماه 1390 ارائه شد.

تاييديه و ارزشيابي
تاکنون در 3 نيمسال اجرا شده و دوره آزمايش براي 2 نيمسال 

ديگر توسط شوراي آموزشي تمديد شده است.

قابليت تعميم
اجراي روش مشابه با محتواي نقشه جامع سالمت کشور براي 

ساير دانشگاهها مي تواند منجر به نتايج مشابهي شود.

استمرار در برنامه آموزشي
با توجه به تاييد شوراي آموزشي دانشگاه به مدت دو نيمسال 

ديگر همچنان در حال اجراست.
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